Furuby Sockenlag Årsmöte 2022
2020-03-20 Furuby Församlingshem

1.

Mötets öppnande och behöriga utlysta

Gudrun Holmberg öppnade mötet med att hälsa alla välkomna. Drygt 20 personer närvarande.
Årsmötet fann mötet behörigt utlyst.

2.

Fastställande och godkännande av dagordning

Dagordningen (bilaga 1) godkändes utan ändringar.

3.

Val av poster till att leda årsmötesförhandlingar

Årsmötet valde följande personer till dessa poster:

Ordförande
Sekreterare
(2) Justerare

4.

Gudrun Holmberg
Björn Nilsson
Andreas Thorsjö, Åke Nordström

Års- och revisionsberättelser

Gisela Soprani presenterar ekonomisk sammanställning av 2021 (bilaga 4) där resultatet redovisades
till +10,267kr och total kassa på 99,855 kr. En anledning till detta positiva resultat är att vi inte haft så
mycket aktiviteter under året.
Gudrun Holmberg läser upp verksamhetsberättelse 2021 (bilaga 2). Britt-Marie Svensson
kompletterar med att utegymet inte kommer starta förrän till hösten 2022. Dessutom kommer det
ges tillgång till el för kommande valborgsfirande.
Björn Nilsson läser upp revisionsberättelse (bilaga 3) och inga anmärkningar har funnits. Därför
föreslår revisorerna att styrelsen beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2021.

5.

Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen

Årsmötet ger styrelsen ansvarsfrihet för 2021.

6.

Motioner och propositioner

Inga motioner eller propositioner inkomna.
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7.

Medlemsavgift 2022

Vid årsmötet 2021 föreslogs en höjning av medlemsavgiften för hushåll till 150k/år och enskild
medlem 100 kr/år.
Årsmötet beslutar att genomföra avgiftshöjningen från 2021 gällande från och med 2022.

8.

Fastställande av preliminärt verksamhetsprogram

Gudrun Holmberg presenterar verksamhetsplan 2022 (bilaga 2).
Tobias Serenitate föreslår att komplettera verksamhetsprogrammet med samarbete med
församlingsrådet.
Maria Carlsson undrar om vi kan hitta något sätt att få in fler medlemmar.
Britt-Marie Svensson meddelar att det finns möjlighet att via Skatteverket få information om
nyinflyttade i socknen.
Årsmötet antar verksamhetsprogrammet 2022 med komplettering med samarbete med
församlingsrådet.
Till protokollet bifogas den uppdaterade verksamhetsprogrammet (bilaga 2).

9.

Fastställande av årsavgift, samt tidpunkt då den ska vara erlagd

Tanken är att bifoga medlemsinbetalning tillsammans med utskicket av årets Det händer i Furuby.
Förslaget är att avgiften ska vara erlagd senast 31 maj.
Årsmötet föreslår en medlemsavgift på 150 kr/familj eller 100 kr för enskild hushåll att betalas 31
maj 2022.

10.

Val av styrelseledamöter

Anna Bengtsson presenterar valberedningens resultat med följande förslag på kandidater:

Ordförande (2 år)
Kassör (2 år)
Suppleant (1 år)
Två revisorer (1 år)
En revisorssuppleant (1 år)
Tre personer i valberedningen (1 år)
Val av redaktion till Det händer i Furuby (1 år)

Gudrun Holmberg
Alexander Modell
Jennie Nordström
Marcus Andersson och
Anette Gunnarsson
Göran Svensson
Anders Johansson, Lena Billberg
Hansson samt en vakant
Birgitta & Christer Estberg och
Harald Leandersson

Följande byalagsrepresentanter 2022. Västorp: Seth Sigvardsson (eller Jerker SIgvardsson), Furuby:
Åke och Inga-Britt Nordström (tillsvidare), Attsjö: Kicki Hamilton, Kårestad: avvaktar besked,
Fägerstad: ingen representant.
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Den vakanta platsen i valberedning får tillsättas så fort som möjligt helst senast till Höstmötet.
Årsmötet beslutar att valberedningens förslag på styrelseledamöter ska gälla.

11.

Firmatecknare

Årsmötet beslutar att Gudrun Holmberg (XXXXXX-XXXX) samt Alexander Modell (XXXXXX-XXXX) var
och en för sig och i föreningen agera firmatecknare.

12.

Övriga frågor

Maria Carlsson frågar var eventplatsen är tänkt att vara. Britt-Marie Svensson svarar att man tänker
sig en yta norr om platsen för valborgsbrasan (mot pulkabacken).
Åke Svensson undrar om möjligheten om elljus hela spåret. Denna fråga har varit uppe flera gånger i
Sockenlaget men nyligen har Kultur- och fritid hört av sig i frågan som menar att utnyttjandet av
elljusspåret är för litet. Gudrun Holmberg tipsar om att ta upp frågan på direktmötet, se nedan.
Britt-Marie Svensson föreslår anskaffande av två skyltar “städa upp efter sig” vid stora lekplatsen.
Gudrun Holmberg informerar om Direktmöte i Risingegården 31 mars kl 1730-1930. Information finns
även på hemsidan och på Växjö kommun (inkl onlinelänk).
Angående parkbänkarna så är styrelsens förslag att dessa placeras ut i varje by. Förslaget är att
byalagsrepresentanterna kan välja plats.
Gudrun Holmberg meddelar att bidragsansökan med Furuby IF till allmänna arvsfonden ej är
besvarad.

13.

Avslutning

Ordförande förklarar mötet avslutat. Efter avslutat möte blir det fika med kaffe och semla och
blommor utdelades till avgående styrelsemedlemmar, redaktionen. Under fikat uppträder Petra
Hedvall och Josefin Ingemarsson samt Moa och Peggy från Hovmantorp med sång.

2022-

2022-

____________________________

___________________________

Björn Nilsson, Sekreterare

Gudrun Holmberg, Ordförande

2022-

2022-

____________________________

___________________________

Andreas Thorsjö, Justerare

Åke Nordström, Justerare
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Bilaga 1 - Dagordning
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Bilaga 2 - Årsberättelse 2021 och
verksamhetsplan 2022
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Bilaga 3 - Revisionsberättelse 2021
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Bilaga 4 – Ekonomisk sammanställning 2021
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