Protokoll av styrelsemöte
Furuby Sockenlag 2022-02-28
Tid och plats: 18.30 Furuby IF Klubbstuga
Närvarande: Gudrun Holmberg, Björn Nilsson, Andreas Thorsjö, Annelie Pettersson och Anna Bengtsson
Ej närvarande: Gisela Soprani (anmält förhinder) och Camilla Andersson (anmält förhinder)

1. Ordförande förklarar mötet öppnat.
2. Till sekreterare valdes Björn Nilsson och som justerare valdes
Andreas Thorsjö.
3. Mötesdagordningen (bilaga 1) godkänns efter justering av
numrerade punkter samt en övrig fråga (Träffpunkt Furuby)
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 => Se kap 10.1
2. Björn N lägger ut förfrågan om hjälp på sociala medier för jubileumsnummer => Klart
3. Camilla A, Annelie P och Andreas T inleder en utredning i frågan om marknadsföring =>
pågår
4. Styrelsen tar upp frågan om bänkar på på nästan möte => se kap 8, men ärendet pågår.
5. Gudrun H kollar kontakter om tillgång till bänkar => 5 bänkar hämtade. KLART
6. Gisela S kommer söka byapeng => ej sökt, se kap 5
7. Gudrun H bokar lokal för årsmötet => klart
8. Kicki H undersöker möjliga föreläsare => tyvärr inget
9. Björn N tar fram affisch för årsmötet => På gång, se kap 7
10. Gudrun H frågar Trafikverket om en digital mätskylt för Byvägen => det är kö, pågår. Kan man
köpa in?
11. Björn N meddelar Birgitta E rätt antal stolar/bord och tält => KLART
12. Andreas T och Anna B ordnar med transport av stolar/bord till Furuby => planeras till våren.
Sockenlaget söker pallar för detta.
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5. Ekonomi
Gisela Soprani har inför mötet rapporterat följande:
●
●

●
●

bokföringen för 2021 lämnad till revisorerna.
ett användarkonto har skapats på kommunens sida där man söker bidrag och fått det
godkänt. Däremot så går det ännu inte att ansöka. Gisela är i kontakt med Rbok för att få veta
anledningen till det och sista ansökningsdag är inte förrän 31/3 [4].
5000 kr har skickats till FIF enligt vad vi kom överens om.
Endast 2 insättningar för medlemskap hittills i år.

6. Skrivelser
7.1 Byggbara tomter
Gudrun Holmberg har fått svar från Björn Idlinge kring tomtfrågan. Det ska komma utskick till bla
sockenlaget för öppna kommunmöten som tar upp frågan.
7.2 Gymnastiksalen
Gudrun Holmberg rapporterar att senaste skrivelsen tas upp i Kultur- och fritidsnämndsmöte i April.

7. Årsmöte, program, valberedning
Församlingshemmet är bokat den 20 mars. Som aktivitet har Gudrun Holmberg arrangerat att Josefin
Ingemansson och Petra Kronvall underhåller oss med sång och musik.
Anna Bengtsson beställer semlor (25st plus 4st laktos- och glutenfria) och undersöker hämtning [7].
Gudrun Holmberg fixar kaffe, te och lite saft [8].
Andreas Thorsjö fixar (fem) inköp för avtackning (Gisela Soprani, Camilla Andersson och Göran
Svensson) och underhållning (Josefin och Petra) [9].
Björn Nilsson har ordnat med affisch som ska kopieras upp och distribueras [10]. Planering av
utdelning gjordes på mötet.
Gudrun Holmberg tar fram verksamhetsberättelse 2021 och verksamhetsplan 2022 [11].
Gisela Soprani tar fram ekonomisk sammanställning [12] och revisorerna en revisorsberättelse.
Valberedningen jobbar med att få fram med revisorssuppleant och kassör.

8. Bänkar/sittplatser i byarna
Gudrun Holmberg har hämtat fem begagnade parkbänkar i Rottne. Dessa förvaras f.n. i logen. Vissa av
dessa behöver nytt virke och ska även målas. Anna Bengtsson kollar gravyrskyltar [13].
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9. Det händer 2022
Björn Nilsson går igenom förslag till text till Det händer i Furuby och det fick bifall. Björn sätter även
ihop text om Sockenlagets jubileum [14].

10.

Övriga frågor

10.1

Träffpunkt Furuby Furuvallen

Gudrun Holmberg presenterar en ansökan som Thomas Klüft har satt ihop, riktad till Allmänna
Arvsfonden för bidrag till hinder- och motorikbana utmed motionsspåret i Furuby.

11.

Tid och plats för kommande möte

Nästa möte är årsmötet, och efter det bokas nytt styrelsemöte.

12.

Sammanfattning av actions

1. Gudrun H, Britt-Marie S och Lena B diskuterar med FIF om eventplatsen => pågår
2. Camilla A, Annelie P och Andreas T inleder en utredning i frågan om marknadsföring =>
pågår
3. Styrelsen tar upp frågan om bänkar på på nästan möte => pågår.
4. Gisela S kommer söka byapeng => ej sökt
5. Gudrun H frågar Trafikverket om en digital mätskylt för Byvägen => pågår. Kan man köpa in?
6. Andreas T och Anna B ordnar med transport av stolar/bord till Furuby => planeras till våren.
Vi söker pallar.
7. Anna B ordnar med semlor till årsmötet
8. Gudrun H fixar med tryck till årsmötet
9. Andreas T fixar med inköp till avtackning/uppträdande
10. Björn N kopierar och distribuerar utskick av årsmötesaffisch
11. Gudrun H tar fram verksamhetsberättelse och verksamhetsplan till årsmötet
12. Gisela S tar fram en ekonomisk sammanställning till årsmötet
13. Anna B kollar om man kan ordna gravyrskyltar till bänkarna
14. Björn N sätter ihop text om Sockenlagets jubileum
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Bilaga 1 - Kallelse

4/4

