Protokoll av styrelsemöte
Furuby Sockenlag 2022-01-24
Tid och plats: 18.30 Online
Närvarande: Gudrun Holmberg, Anna Bengtsson, Gudrun Holmberg, Alexander Modell
(valberedning), Kicki Hamilton, Andreas Thorsjö, Gisela Soprani, Björn Nilsson och Birgitta Estberg (del
av mötet)

1. Ordförande förklarar mötet öppnat.
2. Till sekreterare valdes Björn Nilsson och som justerare valdes Anna
Bengtsson.
3. Mötesdagordningen (bilaga 1) godkänns efter komplettering med
inkommen bidragsansökan (kap 7).
4. Föregående protokoll
1. Gudrun H, Britt-Marie S och Lena B diskuterar med FIF om eventplatsen => pågår, men det är
beslutat att det ska byggas.
2. Björn N lägger ut förfrågan om hjälp på sociala medier för jubileumsnummer => pågår
3. Gisela S kollar upp om gräsklipparbetalning inkommit => Se kap 13
4. Anna B kontaktar Skogssällskapet om hundviksstigen => Inom en månad kommer
Skogssällskapet komma igång med att preparera stigen.
5. Camilla A, Annelie P och Andreas T inleder en utredning i frågan om marknadsföring =>
fortsätter se kap 10
6. Styrelsen tar upp frågan om bänkar på på nästan möte => fortsätter, se kap 11
7. Gudrun H kollar kontakter om tillgång till bänkar => pågår
8. Gudrun H hör med skolan igen om material till Det händer => Skolan kan ställa upp bra.

5. Rapporter från byarna
Attsjö: Kicki Hamilton rapporterar att de hade höstfest i november med talare Ingvar Malmberg &
Bodil Stefansson berättade om sitt arbete om släkthistorian i Attsjö. Uppdaterad info om gårdarna
finns på Attsjö hemsida (https://www.attsjoby.se/). Kicki fortsätter som byalagsrepresentant.
Fiberdragningen blev klar 30 November. Byastämma i februari skjuts pga pandemin, datum kommer
senare. I Attsjö håller man även rotestämma för de som äger mark i Attsjö, även denna stämma skjuts
upp. Byalaget fyllde 50 år men Jubileumsfesten är ännu inte planerad. Kicki rapporterar också att
vindkraftsbygget pågår och påverkar omgivningarna.
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Kårestad: Ingen närvarande och ingen information.
Furuby: Åke Nordström har meddelat Gudrun Holmberg att både han och Inga-Britt står kvar som
representanter i Sockenlaget.
Västorp: Seth Sigvardsson har meddelat Gudrun Holmberg att Västorp haft byastämma. Representant
till Sockenlaget dock ännu inte klart.
Fägerstad: Ingen närvarande och ingen information.
Övrigt: Till höstens spökrunda så bidrog Sockenlaget totalt med 3490 kr.

6. Ekonomi
Gisela Soprani rapporterar för 2021 då vi vid årets början hade 89,243 kr och vid årets slut totalt
99,875 kr. Gisela kommer söka byapeng [6].

7. Skrivelser
7.1 Byggbara tomter
Innan nyåret skickade styrelsen in skrivelse angående byggbara tomter. Svaret var att en tjänsteman
skulle komma hit till Furuby, men datum är ännu inte kommunicerat.
7.2 Gymnastiksalen
Skrivelse ang gymnastiksalen (som styrelsen skrev ihop med Furuby IF) är inskickad och svar inväntas.
7.3 Bidragsansökan
Sven Olsson/Furuby IF har inkommit med bidragsansökan (bilaga 2) för inköp av ett baspaket till
fritidsgårdsaktiviteter för 5000kr.
Styrelsen beslutar att godkänna bidragsansökan på 5000 kr

8. Årsmöte, program, valberedning
Alexander Modell rapporterar att valberedningen behöver tillsätta nya personer för kassör (2 år),
revisor (1 år) och en suppleant (1 år) då dessa har avsagt sig vidare medverkan. Arbete pågår.
Styrelsen bokar årsmöte till söndagen den 20 mars. Preliminärt i församlingshemmet, alternativt
digitalt. Gudrun Holmberg bokar lokal [7]. Kicki Hamilton kollar om Ingvar Malmberg & Bodil
Stefansson kan bjudas in [8].
Björn Nilsson ordnar med kallelse [9] och utdelning sker i början på mars.
Inför årsmötet ska styrelsen se till att årsberättelse, verksamhetsplan, revisonsberättelse, ekonomisk
sammanställning tas fram. Sockenlaget bjuder preliminärt på semlor och kaffe.
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9. Byvägen (hög hastighet)
På höstmötet dök frågan upp om hög hastighet Breddning av vägen är planerat till 2026.
En digital mätskylt kan ha en positiv påverkan, Gudrun Holmberg frågar Trafikverket [10].

10.

Utskick och marknadsföring

Camilla Andersson, Andreas Thorsjö och Annelie Petersson har inget nytt att rapportera uppdraget
men arbetet fortsätter.

11.

Bänkar/sittplatser i byarna

Sittplatser runt lilla grusplanen kom på plats under december. Gudrun Holmberg kollar vidare kring
tillgängliga bänkar [5]. Bänkärendet fortsätter [6].

12.

Det händer 2022

Birgitta Estberg meddelar att arbetet börjar komma igång. Några personer kommer bidra med
material inklusive årskurs 6 från Furuby skola. Ytterligare förfrågningar kommer göras [2].
Angående annonspriset som kom förslaget att styrelsen borde höja priset för helsida från 500 kr till
600 kr (på halvsida 350kr ligger kvar).
Styrelsen beslutar att att annonspris på helsida höjs till 600 kr.

13.

Gräsklipparen

Då gräsklipparen inte startade så har den heller inte blivit såld.
Styrelsen föreslår att skänkes gräsklipparen till Kurt Jacobsson.

14.

Uthyrning stolar/bord/tält

Antalet tält/stolar/bord att hyra stämmer inte överrens med Det händer i Furuby. Enligt inventering i
somras så har vi har 3 tält, 50 stolar, 9 bord men enligt Det händer… så står det “två tält (3x9m), tio
bord och 60 stolar”. Björn N meddelar Birgitta E rätt antal [11].
Andreas T och Anna B kan ordna med transport ner till Furuby [12].

15.

Övriga frågor

Inga övriga frågor

16.

Tid och plats för kommande möte

Nästa styrelsemöte 28/2 kl 18:30 preliminärt digitalt.
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17.

Sammanfattning av actions

1. Gudrun H, Britt-Marie S och Lena B diskuterar med FIF om eventplatsen => pågår, men det är
beslutat att det ska byggas.
2. Björn N lägger ut förfrågan om hjälp på sociala medier för jubileumsnummer => pågår
3. Camilla A, Annelie P och Andreas T inleder en utredning i frågan om marknadsföring =>
pågår (se kap 10)
4. Styrelsen tar upp frågan om bänkar på på nästan möte => pågår (se kap 11)
5. Gudrun H kollar kontakter om tillgång till bänkar => pågår
6. Gisela S kommer söka byapeng
7. Gudrun H bokar lokal för årsmötet
8. Kicki H undersöker möjliga föreläsare
9. Björn N tar fram affisch för årsmötet
10. Gudrun H frågar Trafikverket om en digital mätskylt för Byvägen
11. Björn N meddelar Birgitta E rätt antal stolar/bord och tält
12. Andreas T och Anna B ordnar med transport av stolar/bord till Furuby

Furuby 2022-

Furuby 2022-

Furuby 2022-

…………………………………
Björn Nilsson

…………………………………
Anna Bengtsson

…………………………………
Gudrun Holmberg

Sekreterare

Protokolljusterare

Ordförande
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Bilaga 1 - Kallelse
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Bilaga 2 - Bidragsansökan
Följande mail inkom den 24 januari 2022 till ordförande:
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