
Protokoll av styrelsemöte
Furuby Sockenlag 2023-01-30

Tid och plats: 18.30 Furuby IF Klubbstugan

Närvarande: Gudrun Holmberg, Nina Klingborg, Anna Bengtsson, Alexander Modell, Britt-Marie

Svensson samt Anastasia Carlsson och Timmy Vesterberg.

Anmälda förhinder: Christina Hamilton, Jennie Nordström

Ej svar: Seth Sigvardsson, Annelie Petersson

1. Ordförande förklarar mötet öppnat.

2. Till sekreterare valdes Björn Nilsson och som justerare valdes Anna
Bengtsson.

3. Mötesdagordningen (bilaga 1) godkänns.

4. Föregående protokoll
1. Anna B fixar bänkarna och ser till att de oljas/målas => pågår
2. Alexander M följer upp med fakturering av annonser => utskickat, några inbetalningar saknas

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

4. Styrelsen tar upp frågan om utdelning av boken till alla på nästa styrelsemöte => punkt 9

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 av hjärtstartaren sker vid lämpligt tillfälle => klart

12. Gudrun H återkommer med kallelse till nästa styrelsemöte

Från höstmötet kom frågan upp om pump-track, se punkt 12.

5. Rapporter från byarna
Attsjö: Gudrun Holmberg har fått information från Christina Hamilton om att byalaget ska ha årsmöte

den 11 februari, bla ska man diskutera ekonomin för Attsjö skola.
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Kårestad: Nina Klingborg berättar att hjärtstartaren är på plats vid Kårestugan. Byalaget har diskuterat

att arrangera en Torpvandring. Årsmöte planeras till 25 mars och då kommer ny ålderman väljas.

Furuby: Britt-Marie Svensson berättar att man höll åldermansgille den 12 november, då valdes

Britt-Marie som ålderman. Britt-Marie berättar att man återigen tagit upp frågan om farthinder för

vägsamfälligheten. Dessutom har Britt-Marie varit i kontakt med samhällsbyggnadsförvaltningen

(kommunen) om två nya anslagstavlor med belysning. Soffan som Sockenlaget skänkte uppskattades.

Västorp: Gudrun Holmberg har fått information från Seth Sigvardsson att man för tillfället ligger lågt

med byalagsverksamheten.

Fägerstad: Gudrun Holmberg har hört att man ville sätta upp en skylt med Fägerstad gamla dansbana.

Mer information kommer.

Övrigt: Sockenlagets 50 årsjubileum firades 25 september med byakamp och utdelning av bänkar.

Skrivelser: Skogssällskapet har nu satt upp nya skyltar för allemansrätten. Nya skyltar är uppsatta vid

grusvägen neråt sjön för att uppmärksamma nedskräpningen. Skogssällskapet har även slagit sly från

byn ner till och omkring badplatsen. Promenad- och spångbygge badplatsen-hundvik är också

påbörjat.

6. Ekonomi
Alexander Modell rapporterar att vi har 98,289 kronor på kontot. Sockenlaget har även en

handkassan men Alexander skulle vilja att vi avvecklar det och att vi löser eventuella kontantärenden

på något praktiskt sätt.

Styrelsen beslutar att vi avskaffar handkassan i Furuby Sockenlag.

Styrelsen beslutar att godkänna inköpet av fyrverkeri (max 4000kr) för Furuby IF valborgsfirande.

7. Årsmöte 2023
Den 19 mars kl 15:00 planeras Sockenlagets Årsmöte i Kårestugan. Förslag på tema är byggregler och

byggnationer.

Gudrun Holmberg bokar Kårestugan [1]. Alexander Model köper in ca 30 semlor [2]. Björn Nilsson tar

fram framtagning av affisch [3]. Byalagsrepresentanter/styrelsen delar ut utskick [4], i samarbete med

Furuby församlingsrådet (kyrkan) se punkt 9.

De poster som ska tillsättas är: vice ordförande (Anna Bengtsson), sekreterare (Björn Nilsson),

ledamot (Annelie Petersson), suppleant (Jennie Nordström), två revisorer (Marcus Andersson och

Anette Gunnarsson), en revisorssuppleant (Göran Svensson), redaktion (Birgitta & Christer Estberg

och Harald Leandersson) samt tre personer till valberedningen (Lena Billberg, Anders Johansson samt

Thomas Egestrand).
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8. Furuby IF present från Sockenlaget
I år fyller Furuby IF 90 år och man kommer fira det den 12 Augusti. Styrelsen diskuterar förslag på

present på mötet.

9. Det händer i Furuby boken
Styrelsen beslutar att dela ut boken till samtliga hushåll

Utdelning sker tillsammans med information från Hemmesjö/Furuby församlingsråd och samordnas

mellan föreningarna.

10. Skrivelse från Kårestad om Hjärtstartare
Efter beslut på styrelsemötet 2022-08-17 så har Alexander Modell betalat ut 8,000 kr till Kårestad

byalag i december 2022.

11. Skrivelse från B. Estberg om Furubyleden (bilaga 2)
Birgitta Estberg har skrivit ihop en projektförfrågan om Sockenlaget vill delta.

Styrelsen ställer sig positiv till idén.

12. Skrivelse om pump-track bana
Från höstmötet uppkom frågan om att bygga en pump-track bana i Furuby. Timmy Vesterberg och

Anastasia Carlsson berättar om förslaget. Styrelsen tar emot förslaget och föreslår samtidigt att skriva

en motion till Furuby IFs årsmöte och senare även som ett medborgarförslag till Växjö kommun.

13. Tidplan
Följande aktiviteter och datum planeras:

● Årsmöte 19 mars

● Höstmöte 8 oktober

14. Tid och plats för nästa möte
Nästa möte planeras 27 mars 1830 i Furuby IF klubbstuga.
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15. Övriga frågor

15.1. Bastu
Vilka möjligheter finns det att anordna någon form av bastu nere vid badplatsen? Frågan har

varit uppe tidigare. Anna Bengtsson undersöker intresse i socknen.

15.2. Partier
Till nästa möte tar styrelsen upp frågan vilka politiska partier som ska erbjudas om att skriva i Det

händer i Furuby samt eventuell annonskostnad [5].

16. Sammanfattning av actions
1. Gudrun H bokar Kårestugan
2. Alexander M köper in ca 30 semlor
3. Björn N tar fram framtagning av affisch
4. Byalagsrepresentanter/styrelsen delar ut utskick i socknen
5. Styrelsen tar upp frågan om politiska partier till Det händer…

Furuby 2023- Furuby 2023- Furuby 2023-

………………………………… …………………………………
……

…………………………………
……

Björn Nilsson Anna Bengtsson Gudrun Holmberg

Sekreterare Protokolljusterare Ordförande
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Bilaga 1 - Kallelse
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Bilaga 2 - Skrivelse om Furubyleden
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