
 

Protokoll av styrelsemöte  
Furuby Sockenlag 2021-01-28 

Tid och plats: 19.00 via Skype. Mötet flyttades från 2021-01-25 pga tekniska problem. 

Närvarande: Gudrun Holmberg, Christina Hamilton, Camilla Andersson, Gisela Soprani, Björn Nilsson 

och Birgitta Estberg. 

1. Ordförande förklarar mötet öppnat. 

2. Till sekreterare valdes Björn Nilsson och som justerare valdes 
Camilla Andersson. 

3. Mötesdagordningen (bilaga 1) kompletteras med nytt kap 14 Nästa 
möte och godkändes. 

4. Föregående protokoll 
1. Styrelsen bör utreda möjligheterna till bidragsansökningar => arbete får fortsätta 
2. Anna B kan ta fram kartor för alla byarna i socknen, främst för utdelning av utskick => ej klart 
3. Gudrun kontaktar skolan om när invigningen av Kyrkparken blir => invigningen ligger på is  
4. Gudrun H och Britt-Marie S följer upp försäljningsärendet med hembygdsföreningen=> pågår 

5. Gudrun H, Britt-Marie S och Lena B diskuterar med FIF om eventplatsen => pågår 

6. Gudrun H föreslår att få in någon utifrån som kan hjälpa till för jubileumsnummer => kvarstår 

7. Björn N lägger ut förfrågan om hjälp på sociala medier för jubileumsnummer => kvarstår  

8. Björn N kollar upp priser på toner för kopiering => kvarstår 

9. Styrelsen försöker få till en träff med rektorn => pågår ej klart 

10. Styrelsen får följa upp frågan om årsmötet => se kap 11 

11. Gudrun H informerar valberedningen om kommande val => se kap 11 

12. Gisela S kollar upp om gräsklipparbetalning inkommit => inget betalning inkommit (betalning ska ske 

om klipparen går igång) 

13. Björn N kontaktar Skogssällskapet om hundviksstigen => kvarstår 

5. Rapporter från byarna 
Attsjö: Christina H rapporterar att byastämman ställs in och kanske hålls i augusti. Fiber ska vara 

indraget till sista november i år. 

Kårestad: Ingen byarepresentant närvarande. 

Furuby: Ingen byarepresentant närvarande men nytt är att isbanan är igång med ideella krafter. 

Västorp: Ingen byarepresentant närvarande. 
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Fägerstad: Inget information. 

Skrivelser: Inga skrivelser igång. 

Övrigt: Digitalt möte avseende nya översiktsplanen kommer via inbjudan i mars/april. Utställning på 

nya förslaget kommer på kommunens hemsida, Furuby ligger på Östra kommundelen. Björn Idling 

har kallat till digitalt möte för diskussion turismutveckling och friluftsliv den 17 februari. Gudrun H 

vidarebefordrar inbjudan till styrelsen. 

6. Budget 
Saldot idag är 87,896 kr. Gisela S har inte sökt bidrag ännu men efter diskussion om motiveringar så 

kommer Gisela kunna sammanställa bidragsansökan [12]. Två sena medlemsavgifter har också 

inkommit. 

7. Medlemsavgiften 2021 
Styrelsen föreslår att till kommande årsmöte höja medlemsavgiften till 100 kr för enskild person samt 

150 kr för helt hushåll. Avgiften ska då alltså gälla from 2022. 

8. Fråga om vindkraften 
Björn N har fått samtal av orolig sockenboende om vindkraftsplanerna. Det är föreningen Byliv 

Furuby Socken som driver  

Björn har varit i kontakt med Klas Bronnvall ordförande för Byliv Furuby Socken för att få lite 

information om läget.  Klas rapporterar att inte mycket nytt har hänt på 1,5 år. Furukraft som vill 

bygga vindkraftverken har sökt och fått uppskov på byggstarten med ytterligare 8 månader. Senast 

30 december måste bygget numera vara klart. Nyligen har även vindkraft diskuterats i Uråsa vilket 

finns många likheter med bygget i Furuby. Dessutom ingår området runt Furuby i försvarsmaktens 

övningsområde vilket också påverkar processen. 

9. Det händer i Furuby 2021 
Birgitta E berättar att arbetet med boken har nyss påbörjas, pandemin ställer till det lite med. En idé 

är att samla in observationer på största trädet i socknen. Observera att jubilieumsnumret är 2022. 

Gudrun H föreslår att byalagsrepresentanterna får hjälpa till med att samla in vilka företagare som 

vill annonsera i kommande skrivelse [13], dessa får rapportera tillbaka till  Birgitta E. Birgitta 

återkommer med deadlines. 

10. Boka årsmöte 
Sen tidigare var årsmötet preliminärbokat till den 21 februari. Enligt stadgarna så ska mötets hållas 

före sista mars, men pga pandemin kan det vara lämpligt att senarelägga mötet. Styrelsen föreslår 

istället söndagen den 25 april kl 15, eventuellt utomhus.  
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11. Valberedningen 
Gudrun H har pratat med valberedningens sammankallande Lena Billberg och läget ser ok ut. Gudrun 

informerar valberedningen om åsmötesplanerna [14]. 

12. Tidplan 2021 
Inga nya aktiviteter identifierade. Höstmöte ska planeras. Lekplatsens ska invigas (kanske kan man ta 

årsmötet samtidigt?). 

13. Tid och plats för kommande möte 
Nästa möte planeras till 30 mars kl 1800.  

14. Övriga frågor  
Inga övriga frågor. 

15. Sammanfattning av actions 
1. Styrelsen bör utreda möjligheterna till bidragsansökningar => arbete får fortsätta 
2. Anna B kan ta fram kartor för alla byarna i socknen, främst för utdelning av utskick => ej klart 
3. Gudrun kontaktar skolan om när invigningen av Kyrkparken blir => invigningen ligger på is  
4. Gudrun H och Britt-Marie S följer upp försäljningsärendet med hembygdsföreningen=> pågår 

5. Gudrun H, Britt-Marie S och Lena B diskuterar med FIF om eventplatsen => pågår 

6. Gudrun H föreslår att få in någon utifrån som kan hjälpa till för jubileumsnummer => kvarstår 

7. Björn N lägger ut förfrågan om hjälp på sociala medier för jubileumsnummer => kvarstår  

8. Björn N kollar upp priser på toner för kopiering => kvarstår 

9. Styrelsen försöker få till en träff med rektorn => pågår ej klart 

10. Gisela S kollar upp om gräsklipparbetalning inkommit => inget betalning inkommit (betalning 
ska ske om klipparen går igång) 

11. Björn N kontaktar Skogssällskapet om hundviksstigen => kvarstår 
12. Gisela S sammanställer bidragsansökan 
13. Styrelsen meddelar byarepresentanter för företagsannonsering 
14. Gudrun H informerar valberedningen om åsmötesplanerna 
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Björn Nilsson Camilla Andersson Gudrun Holmberg 

Sekreterare Protokolljusterare Ordförande 



 

Bilaga 1 - Kallelse 
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