Protokoll av styrelsemöte
Furuby Sockenlag 2021-03-30
Tid och plats: 18.00 Furuby IF (nyrenoverade) klubbstuga
Närvarande: Gudrun Holmberg, Björn Nilsson, Anna Bengtsson, Birgitta Estberg (via telefon del av
mötet), Gisela Soprani och Camilla Andersson (båda via skype)

1. Ordförande förklarar mötet öppnat.
2. Till sekreterare valdes Björn Nilsson och som justerare valdes Anna
Bengtsson
3. Mötesdagordningen (bilaga 1) godkänns med tre övriga frågor.
4. Föregående protokoll
1. Styrelsen bör utreda möjligheterna till bidragsansökningar => detta pågår hela tiden, stänger
punkten då det inte är något specifik åtgärd
2. Anna B kan ta fram kartor för alla byarna i socknen, främst för utdelning av utskick => arbetet
klart, kartor finns tillgängliag och återkoppling sker, punkten kan stängas
3. Gudrun H 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 medhjälpare utifrån för jubileumsnummer 2022 => 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 => Se kap 12.2, denna punkt stängs
9. Styrelsen försöker få till en träff med rektorn => se punkt 11, denna punkt stängs
10. Gisela S kollar upp om gräsklipparbetalning inkommit => inget betalning inkommit (betalning
ska ske om klipparen går igång)
11. Styrelsen kontaktar Skogssällskapet ang. stig mellan bladplats och hundvik=> kvarstår
12. Gisela S sammanställer bidragsansökan => klart
13. Styrelsen meddelar byarepresentanter för företagsannonsering i Det Händer=> klart
14. Gudrun H informerar valberedningen om åsmötesplanerna => klart

5. Rapporter från byarna
Attsjö: Christina Hamilton har rapporterat att Bredbandsfibern klar till jul 2021 förhoppningsvis. Ännu
inget åldermannagille. Christina kvarstår som representant tillsvidare
Kårestad: Årsmöte har hållits, Karolina Fransson fortsätter som ordförande. Ingen representant för
Sockenlaget.
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Furuby: Åke Nordström har meddelat att inget åldermannagille är planerat. Lampan är bytt på ena
anslagstavlan och man undersöker om man kan belysa även den andra anslagstavlan. Sista lediga
tomten på Fägrevägen är såld och bygge planeras under året.
Västorp: Inget att rapportera.
Fägerstad: Inget att rapportera.
Övrigt: Gudrun H med och bevittnade invigningen av klubbstugan
Skrivelser: Gudrun H, Lena Billberg-Hansson och Britt-Marie Svensson har ställt frågan till
Hembygdsföreningen om att söka medel för att utveckla eventplatsen i Furuby.

6. Budget
Gisela S har sökt byapeng (17,500 kr). Gisela S får kontakta revisorerna (Göran Svensson och Marcus
Andersson) inför årsmötet [8] med underlagen.

7. Hockeymål
Två hockeymål till en kostnad av 1790 kr är under vintern inköpta. Målen ska säsongsförvaras i samma
lokal som tälten. Styrelsen godkänner köpet i efterhand.

8. Årsmöte 25/4 15.00
Björn N ordnar med årsmöteskallelse till anslagstavlorna [9] i byarna, senast på plats 11/4.
Gällande restriktioner tillåter max 8 personer får samlas i en lokal, det innebär att styrelsen + en från
valberedningen skulle kunna samlas i en lokal för att arrangera det digitalt till medlemmarna. Gudrun
H letar efter lämplig lokal till årsmötet [10]. Förberedelser och prov att streama mötet
(ljud/bild/inbjudan) måste ordnas i god tid innan. Länk tillhandahålls vid inbjudan eller på meddelad
plats innan mötet (tex på hemsidan och/eller facebook mm). Ingen fika eller gäst.
Förslag på agenda: lyfta frågan om byggbara tomter i socknen samt höjning av medlemsavgift 2022.

9. Det händer i Furuby 2021
Birgitta Estberg jobbar med boken och har engagerat textskrivare. Birgitta har fått in material
efterhand men ännu inte från alla. Bra gensvar med annonser. Bör vara klart och upptryckt till
årsmötet och utdelning i närtiden efter mötet. Styrelsen kommer föreslå till årsmötet att utskick sker
enbart till medlemmar. Till jubileumsnumret 2022 kan styrelsen överväga att skicka till samtliga
hushåll.

10.

Valberedningen

Gudrun H har varit i kontakt med valberedningen för att stämma av vilka posterna som ska tillsättas
(inklusive valberedning). Arbete pågår. Styrelsen får hjälpa till att lösa posten som kassör [11].
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11.

Tidplan för 2021

Britt-Marie Svensson har undersökt möjlighet att få dra el till nya eventplatsen, svar inväntas.
Den 8 april kommer Gudrun H och Thomas Klüft prata AnnSofie Sandin Falk ang lokalfrågor.
Den 8 april kommer kommunen hålla digitalt möte angående Översiktsplanen.
Frågan är om Sockenlaget kan få till ett traditionellt höstmöte?

12.

Övriga frågor

12.1. Nyinflyttade i socknen
Några enstaka inflyttningar i Furuby, Björn N, Gudrun H, Anna B och Britt-Marie Svensson
kommer kunna dela ut i sitt närområde framöver [12].

12.2. Kopiator Furuby IF
Anna B undersöker om Sockenlaget och Furuby IF kan samsas om kopiator [13].

12.3. Ny medlemsinbetalning
Björn N lägger ut inbetalningsinformation 2021 på hemsidan/facebook [14].

13.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Sammanfattning av actions
Gudrun kontaktar skolan om när invigningen av Kyrkparken blir => invigningen ligger på is
Gudrun H och Britt-Marie S följer upp försäljningsärendet med hembygdsföreningen=> pågår
Gudrun H, Britt-Marie S och Lena B diskuterar med FIF om eventplatsen => pågår
Gudrun H föreslår att få in någon utifrån som kan hjälpa till för jubileumsnummer 2022 =>
kvarstår
Björn N lägger ut förfrågan om hjälp på sociala medier för jubileumsnummer => kvarstår
Gisela S kollar upp om gräsklipparbetalning inkommit => inget betalning inkommit (betalning
ska ske om klipparen går igång)
Björn N kontaktar Skogssällskapet om hundviksstigen => kvarstår
Gisela S får kontakta revisorerna inför årsmötet
Björn N ordnar med årsmöteskallelse till anslagstavlorna
Gudrun H letar efter lämplig lokal till årsmötet
Styrelsen får hjälpa till att lösa posten som kassör
Björn N, Gudrun H, Anna B och Britt Marie Svensson kommer kunna dela ut i sitt närområde
framöver
Anna B undersöker om Sockenlaget och Furuby IF kan samsas om kopiator
Björn N lägger ut inbetalningsinformation 2021 på hemsidan
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Bilaga 1 - Kallelse
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