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Protokoll fört vid Årsmötet med Furuby Sockenlag
2009-02-22 Kårestad

1. Mötet öppnades av ordförande och alla närvarande hälsades välkomna. Årsmötet
beslutade att mötet var behörigt utlyst.

2. Dagordningen (bilaga 1) godkändes med tillägg vid punkt 7 där motion läggs till om
byggnation av fasta bodar vid Kyrkeryd samt ändring av punkt 11 till att heta endast
”Det händer i Furuby”.

3. Val av poster till att leda årsmötesförhandlingarna blev följande:
•
•
•

Ordförande
Sekreterare
2 st justerare

Maria Carlsson
Tinh Sjökvist
Jan Erik Ingvald och Ursula Björkman

4. Genomgång av revisionsberättelse gjordes av Anneli Nilsson. Största utgiften under
2008 är inköp av möbler.
Kapital kvar på bank i dagens datum 60 726 kr.
Revisionsberättelsen (bilaga 2) godkändes av medlemmarna och lades till
handlingarna

5. Maria Carlsson gick igenom verksamhetsberättelsen (bilaga 3).
Verksamhetsberättelsen godkändes av medlemmarna och lades till handlingarna.

6. Årsmötet beviljade styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2008.
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7. Motioner och propositioner.

•

Årsmötet godkände de ändringar i stadgarna som ligger på förslag enligt 2008
års årsmöte (bilaga 4). Styrelsen har arbetat utifrån de nya stadgarna under
2008.

•

Ordförande Maria Carlsson har lämnat in en motion angående bygge av fasta
kiosker vid kyrkeryd (bilaga 5). Beslut enligt följande:
-

att styrelsen får i uppdrag att sätta ihop en projektgrupp med personer
som kan ta fram en ekonomisk kalkyl, en byggplan samt att ansöka om
de tillstånd som ev behövs.
Att styrelsen får förtroendet att genomföra planerna
Att samarbeta med hembygdsföreningen kring detta

8. Verksamhetsplan för 2009 fastställdes enligt bilaga 6.

9. Årsavgift fastställdes till samma summa som tidigare 60 kr/ familj och 40 kr/ enskild
person. Tidpunkt för betald avgift sammanfaller med utdelning av boken ”Det händer i
Furuby”

10. Val av styrelseledamöter
• Vice ordförande 2 år
• Kassör fyllnadsval 1 år
• Sekreterare 2 år
• Ledamot 2 år
• Ledamot från Attsjö
• Ledamot från Kårestad
• Ledamot från Furuby
• Ledamot från Västorp
• 2 st revisorer 1 år
•
•

1 st revisor suppleant 1 år
3 st valberedning 1 år

Lotta Eriksson omval
Anette Gustavsson
Björn Nilsson
Tobias Gredemark
Conny Karlsson
Magnus Lindström
Ålderman från byalagen
Ingemar Svensson
Lars-Göran Aidermark och
Orvar Källsand
Harald Leandersson
Anneli Nilsson, Daniel Friberg,
Viola Ek
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11. ”Det händer i Furuby”
• Utgivningsdatum av ”Det händer i Furuby” beslutades att bli flyttad till att vara
utdelad innan 30 september.
• Styrelsen får i uppdrag att undersöka möjligheten att trycka boken delvis i färg.
• Styrelsen får i uppdrag att se efter en ny redaktion för ”Det händer i Furuby”
innan 1 juni.
• 2008 års bildgåta fick inga förslag. Rätt svar är ett tunnbindarverktyg för att
sätta band runt kärlen.
12. Övriga frågor: Styrelsen tar med sig att titta på säkerhetskopior av medlemsregistret
och rutiner kopplat till registret.

13. Ordförande förklarar mötet avslutat och avtackning skedde med avgående
styrelseledamöter samt Daniel Friberg, Harald Leandersson, Gudrun Petersson, Usko
Ojansivu och Allan Karlsson.

Furuby 2009-02-22

Tinh Sjökvist
Sekreterare

Maria Carlsson
Ordförande

Jan Erik Ingvald
Justerare

Ursula Björkman
Justerare

