
Höstmöte
Furuby Sockenlag 2022-09-25

Tid och plats: kl 14.00 Furuby IF klubbstuga. 20 personer närvarande.

1. Ordförande förklarar mötet öppnat

2. Till ordförande valdes Gudrun Holmberg, till sekreterare valdes
Björn Nilsson och som justerare valdes Kurt Jacobsson

3. Dagordningen godkändes
Notera felaktig datum på dagordningen, ska vara 25 sep.

4. Rapporter från byarna
Västorp: Ingen representant närvarande men nya hus byggs.

Attsjö: Attsjö byalag haft 50-årsjubileum den 20 augusti.

Furuby: Åke Nordström rapporterar att åldermansgille planeras i november månad.

Fägerstad: Ingen representant eller någon ny information.

Kårestad: Nina Klingborg rapporterar att byalaget jobbar med att få hjärtstartaren på plats.

5. Information från Sockenlaget
Gudrun Holmberg rapporterar om:

● Alla hushållen får boken “Det händer…” då det är 50-årsjubilieum.

● Hastighetsmätare till Byvägen. Kommer till Furuby i framtiden.

Fråga: vad händer efter mätningsperioden?

● Hundlatrin vid pulkabacken i Furuby är flyttad.

● Den skadade lyktstolpen på Idrottsvägen är avkapad och ny stolpe kommer.

● Sockenlaget har bidragit med pengar för inköp av Hjärtstartare till Kårestad.

● Anslagstavlorna vid badplats och Gäddemad ska få nya skyltar för allemansrätten. Ännu inget.

● Ärendet om gymnastiksalen är lågt prioriterat, men Sockenlaget och Furuby IF jobbar vidare.

● Nya stolar och bord har köpts in för uthyrning.

● Sockenlaget har bekostat fyrverkerier till valborgsfirandet.

● Sockenlaget och Furuby IF har drivit frågan om utegym. Britt-Marie Svensson kompletterar

med att ärendet nu ligger hos Länsstyrelsen (eftersom det finns en fornåker på området).

Ärendet behandlas senare i år. Bidraget vi fick var 400,000 kr.
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6. Information från Furuby IF
Thomas Klüft sammanfattar lite kring turerna för ansökning om både ny gymnastikhall och utegymet.

Ärendet med utegymet är på gång men att det tar tid. Furuby IF har också åkt på turné i byarna och

pratat med sockenbor om både Furuby IF och Sockenlaget. Man har även delat ut boken om Furuby IF

70 år. 2023 fyller Furuby IF 90 år och ett firande planeras. Thomas delar även ut en gåva till

Sockenlaget Gudrun Holmberg.

Frågan om fritidsgårdsverksamhet; ännu är inget uppstartat men man jobbar vidare med frågan om

fritidsledare. Thomas berättar även idéer om en “seniorgård”.

Britt-Marie Svensson meddelar även att Furuby IF är involverade i städning av badplatsen, men denna

tiden på året så är städningen mer sällan.

7. Val av ledamot till valberedningen.
Tomas Egestrand föreslogs och valdes av höstmötet. Valberedningen är numera komplett med tre

personer. Välkommen Tomas!

8. Övriga frågor

8.1. Pumptrack
Anastasia Carlsson lägger fram ett förslag om man kunde bygga en pumptrack-bana i Furuby,

förslagsvis mellan stora grusplanen och gång- och cykelvägen.

Gudrun Holmberg svarar att man får tar fram en skrivelse tillsammans med Sockenlaget och

Furuby IF.

9. Avslutning
Efter höstmöte bjöds det på fika, följt med byakamp samt utdelning av parkbänkar till varje by.

Furuby 2023- Furuby 2023- Furuby 2023-

………………………………… ………………………………… …………………………………
Björn Nilsson Kurt Jacobsson Gudrun Holmberg

Sekreterare Protokolljusterare Ordförande
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Bilaga 1 - Kallelse
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