Protokoll av styrelsemöte
Furuby Sockenlag 2021-10-11
Tid och plats: 18.30 Furuby IF klubbstuga
Närvarande: Gudrun Holmberg, Åke Nordström, Andreas Thorsjö, Birgitta Estberg (del av möte),
Camilla Andersson, Anna Bengtsson, Annelie Petersson, Kicki Hamilton (del av möte), Björn Nilsson
och Alexander Modell (valberedningen).

1. Ordförande förklarar mötet öppnat.
2. Till sekreterare valdes Björn Nilsson och som justerare valdes Anna
Bengtsson.
3. Mötesdagordningen (bilaga 1) godkänns med två övriga frågor och
ny punkt 13.
4. Föregående protokoll
1. Gudrun H, Britt-Marie S och Lena B diskuterar med FIF om eventplatsen => pågår se kap 5
2. Gudrun H föreslår att få in hjälpa utifrån med jubileumsnummer 2022 => se kap 11
3. Björn N lägger ut förfrågan om hjälp på sociala medier för jubileumsnummer => ska göras, se
kap 11
4. Gisela S kollar upp om gräsklipparbetalning inkommit => avvaktar, inget betalning inkommit
(betalning ska ske om klipparen går igång)
5. Anna B kontaktar Skogssällskapet om hundviksstigen => pågår
6. Anna B undersöker om Sockenlaget och Furuby IF kan samsas om kopiator => kap 14.1
7. Alexander M undersöker kunniga personer kring byggnadsfrågor.
8. Gudrun H undersöker höstmöteslokal i Furuby
9. Camilla A, Annelie P och Andreas T inleder en utredning i frågan om marknadsföring =>
fortsätter se kap 9
10. Styrelsen tar upp frågan om bänkar på på nästan möte => fortsätter, se kap 10

5. Rapporter från byarna
Attsjö: Kicki Hamilton rapporterar att de haft byastämma i augusti. Det blev en trevlig tillställning i
skolan 25 personer. Kicki Hamilton står kvar som representant i sockenlaget . Attsjö byalag fyller 50 år
idag, festen planeras dock till sommaren 2022. Soppkväll nu den 13 oktober. Fibergrävningen är på
gång, just nu längs med Attsjövägen. Oklart när inkopplingen blir klar. Senast 30 november var
utlovat. Attsjö jaktklubb börjar jakten på måndag 18 oktober.
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Kårestad: Birgitta Estberg rapporterar att älgjakten har börjat idag. Kårestugan haft städdag och pub.
Ingen info om representant till sockenlaget. Åldermannagille inplanerat i November.
Furuby: Åke Nordström rapporterar att planering av åldermannagille är på gång. Dessutom har
älgjakten har börjat idag (11 oktober).
Västorp: Gudrun Holmberg har hört från Seth Sigvardsson att åldermannagille på gång.
Fägerstad: Ingen närvarande, ingen information.
Övrigt: Lekplatsinvigningen genomförd. Sofia Styngsberg (ordf i tekniska nämnden) var inbjuden och
avslutades med fika.
Gudrun Holmberg och Tomas Klüft (Furuby IF), ska träffa skolan och diskutera Gymnastiksalen 21
oktober. Frågan är om man kan bygga ut eller bygga ny gymnastiksal.
Grillplatsen vid elljusspåret ska göras om helt inom kort. Ny slang för spolning ska också
tillhandahållas.
Gång och cykelvägen planeras till 2026 och genomförs av Trafikverket.
Angående eventplatsen så har kommunen avsatt pengar för två aktivitetsstationer (utegym).

6. Ekonomi
Gisela Soprani ej närvarande.

7. Skrivelsen om byggbara tomter
Efter årsmötet som Gudrun Holmberg och Björn Nilsson ihop en skrivelse. Frågan har lyfts och
kommunstyrelsen AU ger kommunchefen i uppdrag att i dialog med Furuby sockenlag hitta tomtmark
för försäljning. Styrelsen avvaktar besked.

8. Höstmöte, program
Församlingshemmet är bokat 24/10 kl 1500. Tyvärr fick vi inte tag på någon föreläsare. Istället kör vi
en social träff med tårta. Vi diskuterar några olika frågeställningar. Dessutom kör vi en
Krukväxtauktion, man kan ta med och köpa under mötet. Gudrun Holmberg lägger ut på sociala
medier (genomfördes strax efter styrelsemötet).
Styrelsen samlas 1430, preppar med fika. Efter mötet sammanfattar vi uppkomna frågor.

9. Utskick och marknadsföring
Camilla Andersson, Annelie Petersson och Andreas Thorsjö jobbar vidare med frågan.
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10.

Bänkar/sittplatser i byarna

Gudrun Holmberg kollar kontakter om tillgång till bänkar [7]. En idé är att få tag på lösa bänkar som
renoveras och målas.

11.

Det händer 2022

Birgitta Estberg undrar om vi ska ha något speciellt artikel? Tanken är att samla in material från början
men även blicka framåt. Ska vi ha fler sidor (nära maxgräns idag)? Klar för tryck april 2022. Birgitta
håller i trådarna. Planen är att dela ut till samtliga hushåll. Björn Nilsson lägger ut fråga på sociala
medier om någon kan bidra med material [2]. Gudrun Holmberg hör med skolan igen [8].

12.

Tid och plats för kommande möte

Gudrun Holmberg bokar nytt styrelsemöte till januari 2022.

13.

Furuby Spökrunda

Emelie Vesterberg har skickat in förfrågan om sponsring av spökrundan. Gudrun Holmberg föreslår att
sockenlaget sponsrar med dubbla intäkten från Krukväxtauktionen från höstmötet.
Styrelsen godkänner Gudruns Holmbergs förslag.
Dock föreslår Sockenlaget att Furuby IF kör detta som sin egen aktivitet.

14.

Övriga frågor

14.1. Kopiatorn
Anna Bengtsson har hört med Furuby IF vill ha 1kr för s/v och 2kr för färgkopia.

14.2. Naturreservatet
Birgitta Estberg meddelar att hembygdsföreningen Hovmantorp/Furuby håller möte på onsdag
den 13 oktober i Församlingshemmet. Länsstyrelsen förvaltare Sara Lamme presenterar
naturreservatet men vill även få in material till informationstavlor. Birgitta välkomnar alla att
delta.
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15.

Sammanfattning av actions

1. Gudrun H, Britt-Marie S och Lena B diskuterar med FIF om eventplatsen => pågår se kap 5
2. Björn N lägger ut förfrågan om hjälp på sociala medier för jubileumsnummer => ska göras, se
kap 11
3. Gisela S kollar upp om gräsklipparbetalning inkommit => avvaktar, inget betalning inkommit
(betalning ska ske om klipparen går igång)
4. Anna B kontaktar Skogssällskapet om hundviksstigen => pågår
5. Camilla A, Annelie P och Andreas T inleder en utredning i frågan om marknadsföring =>
fortsätter se kap 9
6. Styrelsen tar upp frågan om bänkar på på nästan möte => fortsätter, se kap 10
7. Gudrun H kollar kontakter om tillgång till bänkar
8. Gudrun H hör med skolan igen om material till Det händer
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Bilaga 1 - Kallelse
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