
Protokoll av årsmötet med Furuby Sockenlag  
2010-02-28 Attsjö Skola 

 
1. Mötet öppnades av ordförande och alla närvarande hälsades välkomna.  
 
2. Dagordningen (bilaga 1) godkändes. 

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

Ordförande Maria Carlsson 
Sekreterare Björn Nilsson 
Två justerare Usko Ojansivu och Kerstin Thörn 

 
4. Genomgång av revisionsberättelse gjordes av Maria Carlsson. Kapital kvar på kassa och 

bank dagens datum 92 776 kr. Revisionsberättelsen (bilaga 2) godkändes av 
medlemmarna och lades till handlingarna. Revisorerna meddelar att vi får full 
ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2009. 

 
5. Maria Carlsson gick igenom verksamhetsberättelsen (bilaga 3). Allan meddelar att även 

pensionärsföreningen fått negativt besked från vägverket rörande gång och cykelväg. Sista 
ordet är dock inte sagt. Verksamhetsberättelsen godkändes av medlemmarna och lades till 
handlingarna. 

 
6. Årsmötet beviljade styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2009. 

 
7. Motioner och propositioner 

Inga motioner eller propositioner inkomna. 
 

8. Verksamhetsplan för 2010  
I Kårestad är man redan igång med byarna, ”Kårestad - en by i småland”. 
Pensionärsföreningen håller också på med möte kring byarna och dess historia. 
 
Daniel Friberg kom med ett förslag att iordningställa isbanan i Furuby till nästa vinter 
samt grillplats. Pulkabacken borde också iordningsställas, genom att fylla ut med grus. 
Belysning finns redan i området. Danne kollar med kommunen huruvida vi kan använda 
kommunalt vatten för att spola isbanan. Vi i byn kan stå med arbetet om kommunen med 
kostanden. Årsmötet lade till detta som en punkt på verksamhetsplanen. 
 
Förslagsvis lägger vi till frågan angående gång- och cykelväg i verksamhetsplanen. 
Årsmötet lade till detta som en punkt på verksamhetsplanen. 
 
Angående skidspåret, så har Daniel tillgång till snöskoter men vi saknar spårsläde. 

 
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 
Ordförande 2 år Lotta Eriksson 
Kassör 2 år Annette Gustafsson 
Vice ordförande Tobias Gredemark 
Ledamot fyllnadsval 1år Rickard Olbrant 
Ledamot från Attsjö Utses av respektive byalag. 
Ledamot från Kårestad Utses av respektive byalag. 
Ledamot från Furuby Utses av respektive byalag. (Kerstin Thörn) 
Ledamot från Västorp Utses av respektive byalag. 
2 st revisorer 1 år Lars-Göran Aidenmark och Orvar Källsand 
1 st revisor suppleant 1 år Harald Leandersson 
3 st valberedning 1 år Daniel Friberg, Maria Carlsson,  
Val av redaktion till ”Det 
händer i Furuby” 

Christer och Birgitta Estberg 

 
Daniel och Maria letar vidare efter ännu en deltagare till valberedningen och rapporterar 
senast 1 Maj till styrelsen. 
  

11.  Det händer i Furuby 
Vi har ännu inte fått in någon pristagare. 

 
12. Övriga frågor:  

Styrelsen meddelar att vi har fått in ansökan om ekonomiskt bidrag från Kårestads byalag 
och har beviljat ett bidrag på 5000 SEK. 
 
Angående Grannsamverkan mot brott. Kan vi göra något åt detta? Tex utse en samordnare 
som vid behov rapporterar till polisen. Kanske kan man ta in informationsblad hur vi kan 
hjälpa till. Man kan även ta upp detta i ”Det händer i Furuby”. Årsmötet beslutar att ge 
styrelsen ett uppdrag att undersöka saken vidare. 

 
13. Ordförande förklarar mötet avslutat och avtackning skedde med avgående 

styrelseledamöter samt Allan Karlsson, Tobias Gredemark, Björn Nilsson, Conny Ågren, 
Annette Gustafsson. En Extra speciell avtackning till Maria som suttit som i styrelsen i åtta 
år och har dragit ett stort lass till föreningen. 

 
 
 
 

Furuby 2010-02-22    
 
 
 
 
Björn Nilsson    Maria Carlsson 
Sekreterare    Ordförande 
 
 
 
 
Usko Ojansivu    Kerstin Thörn 
Justerare    Justerare 



Verksamhetsberättelse för Furuby Sockenlag 2009 
 
Verksamhetsåret 2009 kan vi nu lägga till handlingarna och vi redovisar härmed vad vi 
gjort. 
 

Under 2009 har styrelsen inte träffats så många gånger som förut. Det beror på att det 
har varit färre ärenden att behandla och att informationsfrågor har skötts via 
mailkontakt.  
 

Sockenlaget har stått för de traditionella arrangemangen som valborg och 
midsommarfirande. Vi har också haft Barnens dag som i år planerades och genomfördes 
av några familjer i Kårestad. Det var mycket fint ordnat och väldigt trevligt. 
”Det händer i Furuby” har getts ut i vanlig ordning. Gudrun Petersson har lämnat sin 

post i redaktionen. Det finns nya personer som är intresserade av att vara med och göra 
denna bok ytterligare en tid.  
 
Uthyrningen av möbler och tält går ganska bra. Vi har sänkt hyran för att fler ska hyra 

och vi hoppas att fler personer ta tillvara på möjligheten som ges att hyra billigt. Vi 
förvarar möblerna i Attsjö skola och Ingvar Björkman har stått för nyckelutlämningen i 

år. Tälten är i sockenlagets bod vid Kyrkeryd. 
 

På årsmötet beslutade vi att det skulle byggas två bodar vid kyrkeryd som sockenlaget 

ska ha. Vi måste söka bygglov hos kommunen och för det behövdes riktiga ritningar. 

Arbetet med detta har dragit ut på tiden men vi hoppas att de ska bli klara till 

sommaren. Fredrik Andersson har lovat att bygga bodarna med hjälp av andra 

sockenbor. Hembygdsföreningen är med och planerar.  

 

Vi har sökt och fått kaffepeng och utvecklingspeng på 15.000 kr av kommunen. 

 

Sockenlaget har i samarbete med kyrkorådet och Furuby IF haft Maja Söderberg i 

församlingshemmet. Hon talade om klimatsmart mat. Det var mycket uppskattat och ca 
30 personer kom. 

 
Ordföranden har varit på möte med Furuby IF och Smålandsidrotten angående 

utvecklingen i föreningarna. Det finns planer på ett bättre samarbete med Fif men inga 

konkreta idéer. 
 
Ordföranden och Arlette Brorsson Kaiser har varit hos tekniska nämnden och talat för 
sänkta hastigheter i Furuby. Detta blev klart i somras och det var positivt.  

 
En skrivelse till vägverket ang en gång- och cykelväg utmed Byvägen har skickats. Vi fick 
svar i februari och det var inte positivt.  
 

En hemsida för Furuby har gjorts av Nicolas Pagden. Vår ambition är att den ska 
uppdateras av alla föreningar i socknen. Det känns som ett nödvändigt verktyg i detta 
IT-samhälle och vi hoppas på att många ska använda sig av den. 
 

Arbetet med fiberkabel har börjat och troligtvis blir det av nu i vår. Ett positivt gensvar 
från byborna gör att Furuby nu kan utvecklas och hänga med i framtiden. 
 



Verksamhetsplan för Furuby Sockenlag 2010  
 

• Valborgsfirande vid Kyrkeryd 
 

• Midsommarfirande vid Kyrkeryd 
 

• Boken ”Det händer i Furuby” 
 

• Barnens dag 
 

• ”Byarna då och nu” – ett projekt om byarna i socknen 
 

• Färdigställa kioskerna vid Kyrkeryd 
 


