Protokoll av styrelsemöte
Furuby Sockenlag 2021-08-24
Tid och plats: 18.30 utanför Furuby IF klubbstuga
Närvarande: Gudrun Holmberg, Åke Nordström, Andreas Thorsjö, Björn Nilsson och Camilla
Andersson (online) samt Alexander Modell (från valberedningen)

1. Ordförande förklarar mötet öppnat.
2. Till sekreterare valdes Björn Nilsson och som justerare valdes
Andreas Thorsjö.
3. Mötesdagordningen (bilaga 1) godkänns efter omnumrering.
4. Föregående protokoll
1. Gudrun H och Britt-Marie S följer upp försäljningsärendet med hembygdsföreningen=> ingen
framgång => detta ärende strykes härmed
2. Gudrun H, Britt-Marie S och Lena B diskuterar med FIF om eventplatsen => pågår
3. Gudrun H föreslår att få in hjälpa utifrån med jubileumsnummer 2022 => nästa möte
4. Björn N lägger ut förfrågan om hjälp på sociala medier för jubileumsnummer => nästa möte
5. Gisela S kollar upp om gräsklipparbetalning inkommit => inget betalning inkommit (betalning
ska ske om klipparen går igång)
6. Anna B 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
=> se punkt 9
9. Styrelsen måste planera höstmötet => se punkt 7
10. Styrelsen inventerar stolar/bord => klart
11. Gudrun H samordnar invigningen med skolan och förskolan
12. Gudrun H bokar lokal för nästa styrelsemöte

5. Rapporter från byarna
Attsjö: Ingen närvarande, ingen rapport, men runt vindkraftsverken så har vägar börjat byggas.
Kårestad: Ingen närvarande, ingen information.
Furuby: Åke Nordström rapporterar att man avser hålla ett åldermannagille i år. Inget övrigt att
rapportera.
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Västorp: Ingen närvarande, ingen information.
Fägerstad: Ingen närvarande, ingen information.
Skrivelser: Två skrivelser är aktuella:
●
●

Gudrun Holmberg har hört med Skogssällskapet angående anslagstavlorna, jobbet pågår.
Ang byggbara tomter som styrelsen skickade in skrivelse i maj; Kommunstyrelsen har haft
frågan uppe på dagordningen, så beslut kommer snart.

Övrigt: Inget övrigt.

6. Ekonomi
Kassör ej närvarande, ingen ny information. Hittills har vi delat ut till omkring 90 medlemmar.

7. Höstmöte, program
24 oktober kl 15.00 inleds med kort medlemsmöte. Därefter följer ett temamöte. Huvudförslaget är
en genomgång om vilka (nya) regler som gäller vid byggnationer och renovering. Alexander Modell
undersöker kunniga personer kring byggnadsfrågor [7]. Gudrun Holmberg undersöker höstmöteslokal
i Furuby [8].

8. Utskick och marknadsföring
Ett förslag kom upp att återgå till tidigare sätt där man skickade med nästa års medlemsavgift
tillsammans med boken. Ett annat förslag är att på något sätt samordna eller samarbeta kring
medlemsavgifter.
Styrelsen beslutar att Camilla Andersson, Annelie Petersson och Andreas Thorsjö inleder en utredning
i frågan om marknadsföring [9].

9. Stora Lekplatsen, invigning
Gudrun Holmberg har samordnat med skolan/förskolan kring invigningen som sker nu på fredag den
27/8 kl 1500-1600. Gisela Soprani köper och in levererar fika (50 bullar/dricka). Gudrun H ordnar med
kaffe och te och har även införskaffat såpbubblor. Andreas Thorsjö har batteridriven ljudanläggning
(och tält vid behov). Förberedelser börjar kl 1400.

10.

Tid och plats för kommande möte

Måndag den 11 oktober kl 1830. Ev nya åldermän bör få denna kallelse då.
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11.

Övriga frågor

11.1. Bänkar i byn
Björn Nilsson föreslår om man kan få till bänkar eller någon form av sociala ytor för invånarna. En
annan idé är sponsrade bänkar. Det vore även bra att få upp bänkar längsmed elljusspåret igen.
Styrelsen tar upp frågan om bänkar på på nästan möte [10].

12.
1.
2.
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9.
10.

Sammanfattning av actions
Gudrun H, Britt-Marie S och Lena B diskuterar med FIF om eventplatsen => pågår
Gudrun H föreslår att få in hjälpa utifrån med jubileumsnummer 2022 => nästa möte
Björn N lägger ut förfrågan om hjälp på sociala medier för jubileumsnummer => nästa möte
Gisela S kollar upp om gräsklipparbetalning inkommit => inget betalning inkommit (betalning
ska ske om klipparen går igång)
Anna B kontaktar Skogssällskapet om hundviksstigen => pågår
Anna B undersöker om Sockenlaget och Furuby IF kan samsas om kopiator => pågår
Alexander M undersöker kunniga personer kring byggnadsfrågor.
Gudrun H undersöker höstmöteslokal i Furuby
Camilla A, Annelie P och Andreas T inleder en utredning i frågan om marknadsföring.
Styrelsen tar upp frågan om bänkar på på nästan möte
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Bilaga 1 - Kallelse
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