Protokoll av styrelsemöte
Furuby Sockenlag 2021-05-18
Tid och plats: 18.30 Furuby IF Klubbstuga
Närvarande: Gudrun Holmberg, Gisela Soprani, Alexander Model, Annelie Petersson, Andreas
Thorsjö, Björn Nilsson, Inga-Britt Nordström

1. Ordförande förklarar mötet öppnat och hälsar nya
styrelsemedlemmar Annelie Petersson och Andreas Thorsjö
välkomna.
2. Till sekreterare valdes Björn Nilsson och som justerare valdes
Andreas Thorsjö.
3. Mötesdagordningen (bilaga 1) godkänns.
4. Föregående protokoll
1. Gudrun kontaktar skolan om när invigningen av Kyrkparken blir => punkt 10
2. Gudrun H och Britt-Marie S följer upp försäljningsärendet med hembygdsföreningen=> ingen
framgång
3. Gudrun H, Britt-Marie S och Lena B diskuterar med FIF om eventplatsen => pågår
4. Gudrun H föreslår att få in någon utifrån för hjälpa med jubileumsnummer 2022 => kvarstår
5. Björn N lägger ut förfrågan om hjälp på sociala medier för jubileumsnummer => kvarstår
6. Gisela S kollar upp om gräsklipparbetalning inkommit => inget betalning inkommit (betalning
ska ske om klipparen går igång)
7. Björn N kontaktar Skogssällskapet om hundviksstigen => pågår, se punkt 5
8. Gisela S får kontakta revisorerna inför årsmötet
9. Björn N ordnar med årsmöteskallelse till anslagstavlorna
10. Gudrun H letar efter lämplig lokal till årsmötet
11. Styrelsen får hjälpa till att lösa posten som kassör => valberedningen är medvetna om detta
12. Björn N, Gudrun H, Anna B och Britt Marie Svensson kommer kunna dela ut i sitt närområde
framöver => utdelningen är på gång
13. Anna B undersöker om Sockenlaget och Furuby IF kan samsas om kopiator => pågår
14. Björn N lägger ut inbetalningsinformation 2021 på hemsidan

Actions från årsmötet 2021-04-25
●

Kap 13.1 Årsmötet beslutar att styrelsen skickar in en skrivelse ang tomter => klart, inskickat.
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5. Rapporter från byarna
Attsjö: Kicki meddelar att utdelning av Det händer i Furuby pågår.
Kårestad: Ingen info
Furuby: Inga-Britt Nordström meddelar att inte varit något byalagsmöte pga pandemin så inget nytt.
Västorp: Ingen info
Fägerstad: Ingen info
Skrivelser: Gudrun Holmberg och Thomas Klüft (FIF) har haft möte med skolan angående lokaler, ett
alternativ är att bygga en helt ny gymanstiklokal vid grusplanen och få loss yta för nuvarande
gymnastiksal. Skolan måste själva prioritera lokaler.
Övrigt: Gudrun Holmberg var med på möte med Leader Linne kring Strategi 2023-2027 med
frågeställning av landsbygden och vision för 2040. En bymässa planeras till 2030. Gudrun H har också
lyssnat in på kommunens presentationer av översiktsplanerna. Gudrun H har även pratat med
Skogssällskapet angående hundviksstigen och de ska titta vidare på det. Även grillplatsen vid hundvik
ska ses över. Rörande de trasiga anslagstavlorna så ska skogssällskapet lösa det så skyndsamt som
möjligt. För övrigt så är bryggprojektet vid Hundvik nära att komma igång.

6. Ekonomi
Faktura från tryckeriet har inkommit. Ytterligare 20 medlemsavgifter inkommit, totalt 60 medlemmar
i dagsläget vilket egentligen är lite för lite. Beror antagligen på en mindre bra marknadsföring.

7. Utdelning av Det händer ...
Första omgången utdelad, ca 40 utskick. Björn Nilsson (och medhjälpare) fortsätter med med
utdelning. Nästa omgång kan ske efter sista-datum 31 maj.
Förslag inkommet från Kicki Hamilton; Ska annonsörer få en bok?
Mötet beslutar att annonsörer ska få en bok (men inte medlemskap).
Styrelsen får jobba vidare med förslag på bättre utskick/marknadsföring på kommande möte [8].

8. Höstmöte, program
Till kommande möte måste vi bestämma ett tema. Förslag: föredrag om invasiva växter,
trädgårdstema, Sara Bäckmo trädgårdsbloggare, Bygg- och renoveringsfrågor.
Till kommande styrelsemöte måste styrelsen planera höstmötet [9].
Höstmötet planeras hållas den 24 oktober kl 15:00. Preliminär lokal: församlingshemmet i Furuby.
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9. Stolar bord, uthyrning
Vi bör gå igenom stolar och bord för att se dess skick. Nästa uthyrning blir under juni.
Styrelsen inventerar stolar/bord den 29 maj, kl 10 [10].

10.

Stora lekplatsen, invigning

Förslag på invigningsfika med skolan och förskolan och föräldrar, fredagen den 20 augusti kl 15.00.
Gudrun H samordnar invigningen med skolan och förskolan [11].

11.

Tid och plats nästa möte

24 augusti kl 1830, preliminärt FIF klubbstuga. Gudrun H bokar lokal för nästa styrelsemöte [12].

12.

Övriga frågor

Inga övriga frågor

13.

Sammanfattning av actions

1. Gudrun H och Britt-Marie S följer upp försäljningsärendet med hembygdsföreningen=> ingen
framgång
2. Gudrun H, Britt-Marie S och Lena B diskuterar med FIF om eventplatsen => pågår
3. Gudrun H föreslår att få in någon utifrån för hjälpa med jubileumsnummer 2022 => kvarstår
4. Björn N lägger ut förfrågan om hjälp på sociala medier för jubileumsnummer => kvarstår
5. Gisela S kollar upp om gräsklipparbetalning inkommit => inget betalning inkommit (betalning
ska ske om klipparen går igång)
6. Björn N kontaktar Skogssällskapet om hundviksstigen => pågår
7. Anna B undersöker om Sockenlaget och Furuby IF kan samsas om kopiator => pågår
8. Styrelsen får jobba vidare med förslag på bättre utskick/marknadsföring på kommande möte
9. Styrelsen måste planera höstmötet
10. Styrelsen inventerar stolar/bord
11. Gudrun H samordnar invigningen med skolan och förskolan
12. Gudrun H bokar lokal för nästa styrelsemöte

Furuby 2021-

Furuby 2021-

Furuby 2021-

…………………………………

…………………………………
……
Andreas Thorsjö
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……
Gudrun Holmberg

Björn Nilsson
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Sekreterare

Justerare

Ordförande

Bilaga 1 - Kallelse
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