
Protokoll av styrelsemöte
Furuby Sockenlag 2022-08-17

Tid och plats: 18.30 Furuby IF Klubbstuga

Närvarande: Gudrun Holmberg, Björn Nilsson, Alexander Modell (del av möte), Nina Klingborg,

Jennie Nordström, Åke Nordström, Anna Bengtsson (del av möte)

Ej närvarande: Kicki Hamilton, Annelie Petersson, Seth Sigvardsson,

1. Ordförande förklarar mötet öppnat.

2. Till sekreterare valdes Björn Nilsson och som justerare valdes
Jennie Nordström

3. Mötesdagordningen (bilaga 1) godkänns.

4. Föregående protokoll
1. Gudrun H, Britt-Marie S och Lena B diskuterar med FIF om eventplatsen => inväntar

byggstart

2. Camilla A, Annelie P och Andreas T inleder utredning om marknadsföring => läggs ner
3. Gudrun H frågar Trafikverket om en digital mätskylt för Byvägen => vi är med på turordningen
4. Andreas T och Anna B ordnar med transport av stolar/bord till Furuby => planeras till våren.

Vi söker pallar.  => Andreas Thorsjö kan bidra. => klart
5. Anna B kollar om man kan ordna gravyrskyltar till bänkarna => Anna B har en kontaktperson.
6. Anna B fixar bänkarna och ser till att de oljas/målas => pågår
7. Alexander M följer upp med fakturering av annonser => pågår se punkt 6

8. Gudrun H beställer stolar/bord => klart

9. Alexander M och Annelie P föreslår några grenar till byakampen => klart,  se punkt 7

10. Björn N ordnar utskick till höstmötet => påbörjas snarast

11. Gudrun H bokar klubbstugan till höstmötet => klart

12. Jennie N ordnar med fika till nästa styrelsemöte => klart

13. Gudrun H bokar klubbstugan till nästa styrelsemöte => klart

14. Björn N lägger upp information inför höstmötet/jubileum och byakamp => klart tillsvidare
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5. Rapporter från byarna
Attsjö: Kicki Hamilton hälsar att attsjö byalag har 50-årsfest den 20 augusti.

Kårestad: Nina Klingborg rapporterar att nästa styrelsemöte blir den 18 augusti. Nu pågår inköp av

hjärtstartare.

Furuby: Åke Nordström meddelar att byalaget ska komma igång inom med möte inom kort.

Belysningen längs med vägen i östra Furuby har inte fungerat på tre veckor men det verkar vara på

gång. Dessutom har Skogssällskapet gjort i ordning Ålvägen. Skogssällskapet har också gallrat runt

hundviksstigen, men kommer inte göra mer, däremot är det ok att vi kan förbättra framkomligheten

tex med spångar.

Västorp: ingen information, men det är flera inflyttningar och husbyggen på gång.

Fägerstad: Ingen information.

Skrivelser/kommunikation: Skogssällskapet har fortfarande en uppgift att sätta upp nya anslagstavlor

med information om allemansrätten, Gudrun Holmberg har påminnt.

6. Ekonomi
Det har strulat med Swedbank för att få in Alexander Modell som kassör i styrelsen. Gisela Soprani

har hjälpt till med några fakturor. Gudrun Holmberg summerar sju uthyrningar än så länge i år, så den

delen har gått bra.  Styrelsen är överens att vi inte tänker fakturera för tält (endast stolar/bord) när

det gäller gatufester.

Styrelsen beslutar att Attsjö byalag får hyra bord/Stolar gratis till deras jubileumsfest den 20 augusti.

Alexander Modell tar upp frågan om vi ska dela ut boken till samtliga varje år. Styrelsen tar upp frågan

på nästa styrelsemöte [4].

7. Höstmötet/50 års jubileum
Styrelsen justerar förslaget för höstmöte till att starta kl 14.00 istället. Gudrun Holmberg har bokat

Furuby IF klubbstuga den 25 september. Som agenda på medlemsmötet så är det dels presentation av

kandidat för nyval till valberedningen samt att informera om läget och pågående skrivelser.

Kl 1500 startar byakampen vid Furuvallen. Alexander och Annelie har sammanställt förslag på olika

kamper till Gudrun H. Vi behöver en speaker (och kanske en sidekick), Jennie söker vidare [5]. När det

gäller underhållning finns några förslag men Jennie hör vidare [6]. Sockenlaget bjuder på Kaffe och

fika med ostkaka (inkl GF/LF). Inför byakampen får styrelsen preparera tävlingsytan och andra

praktiska saker för speaker och underhållning samt tält/bord, extra ostkakor [7]. Nina Klingborg och

Åke Nordström kollar runt om det finns något vandringspris. Inköp av pris till byakamper sköts av

Gudrun  Holmberg [8]. Kurt Jacobsson och kanske Gudrun Pettersson skulle kunna dela ut Det händer

böcker. I samband med höstmötet så delar vi även ut parkbänkarna till varje by. Gudrun Holmberg

köper in kaffe och fika [9]. Björn Nilsson ordnar med anmälan av deltagare till byakampen [10].
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8. Bänkar/sittplatser i byarna
Se punkt 7.

9. Skrivelse från Kårestad om hjärtstartare (bilaga 2)
Kårestad byalag planerar attt införskaffa en hjärtstartare till Kårestugan och söker utvecklingspeng för

finansiering.

Styrelsen beslutar att bidra med 8,000 SEK till Kårestad Byalag.

Alexander Modell ser till att utbetalning sker vid lämpligt tillfälle [11].

10. Tidplanen
Höstmöte 27/9. Nästa styrelsemöte prel januari 2023 och årsmöte i mars 2023.

11. Tid och plats för kommande möte
Nästa styrelsemöte preliminärt januari 2023, Gudrun Holmberg återkommer med kallelse [12]. Om

det dyker upp saker på höstmötet kan ett extra styrelsemöte planeras i senare i år.

12. Övriga frågor
Nina Klingborg meddelar en förfrågan om att låna bollkastningsutrustningen - det går bra.

Tom Malinen vill skriva om förändring av korsningen vid 25an, han kommer att informera Gudrun

Holmberg och Thomas Klüft om detta. Dessutom har han skrivit ytterligare förfrågan om om att ordna

elljus till hela elljusspåret.

Gudrun Holmberg har pratat med Jon Malmqvist (ordf Kultur och fritid) angående Furuby

gymnastiksal, men fått som svar att den ligger lågt ner på prioriteringslistan.

3/6



13. Sammanfattning av actions
1. Anna B fixar bänkarna och ser till att de oljas/målas => pågår
2. Alexander M följer upp med fakturering av annonser => pågår se punkt 6

3. Björn N ordnar utskick till höstmötet => påbörjas snarast

4. Styrelsen tar upp frågan om utdelning av boken till alla på nästa styrelsemöte

5. Jennie N söker vidare efter Speaker (och ev sidekick) till höstmötet

6. Jennie N söker vidare efter underhållning till höstmötet

7. Styrelsen förbereder med tävlingar och fika inför bykampen

8. Gudrun H köper in priser till byakampen

9. Gudrun H köper in kaffe och fika till byakampen

10. Björn N ordnar med anmälan av deltagare till byakampen

11. Alexander M ser till att utbetalning sker vid lämpligt tillfälle

12. Gudrun H återkommer med kallelse till nästa styrelsemöte

Furuby 2022- Furuby 2022- Furuby 2022-

……………………………… ………………………………… …………………………………
Björn Nilsson Jennie Nordström Gudrun Holmberg

Sekreterare Protokolljusterare Ordförande
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Bilaga 1 - Kallelse
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Bilaga 2 - Ansökan
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