
 sid 1 av 2 

Protokoll av styrelsemötet med Furuby Sockenlag 
2010-04-12 

 
Närvarande:  Lotta Eriksson 

Anette Gustavsson  
Björn Nilsson 
Rickard Olbrant 

 Tobias Gredemark 
Maria Carlsson 

 
1. Mötet öppnades och vi hälsar Rickard som ny ledamot. 
 
2. Mötesdagordningen godkändes. 
 
3. Till justerare valdes Anette. 
 
4. Maria överlämnar ordförandeskapet. 

Maria lämnar över till Lotta: en ordförandeklubba, en nyckel till Kyrkeryd, Marias 
sockenrådspärm, samt en back med äldre ”Det händer i Furuby” och annat. Notera att 
280st ”Det händer i Furuby” är i minsta laget. 
 
Öppna punkter:  

• Dan Juteström har fortfarande ljusslingorna 
• Förfrågan om att låna tältet under längre tid, vad skulle det kosta? 
• OBS! Boka kören till Valborg (Kristina Leandersson). 
• OBS! Kolla var vi kan ta vatten från! Johan Norlin och Tersmark har koll på 

slangar från FIF (Lotta kollar). Vi behöver inte anmäla till brandkåren men kravet 
är att vi kan känna oss trygga. 

• Angående bodarna bör vi ordna med grävning, ev. ersättning till Fidde. Attsjö 
byalag (Greger) skulle hjälpa till. 

• OBS! Vi behöver en bokningsansvarig för uthyrning av möbler/tält. 
• OBS! Sök byapeng. 

 
5. Årets arrangemang; följande ansvarsfördelning gjordes. 
 

5.1. Valborg 
Ansvariga: Tobias och Anette 
 
Förberedelser: Inköp 2 burkar korv (Tobias), läsk, vuxenlottpriser 2x250:- 
barnlottpriser har vi redan (Tobias), godispriser bollkastning 50x10:- och 100x1:- 
(Tobias), godispriser till ringkastning (Tobias), 3 lottringar (2 vuxen + 1 barn); Bygga 
bodar (ansvariga); Röja runt brasan (Tobias&Mats); Boka kören (Kristina?); Kolla 
fyrverkerier och facklor med Tommy (Tobias); Mikrofon; 
 
Aktiviteter: Välkomsttal/presentera vårtal (Tobias), Korvförsäljning (Västorp?), 
Chokladhjul (Lena?), Lotteri (Barnen Olbrant), Bollkastning (Kårestad), 
Ringkastning(Attsjö?), Fyrverkerier (Tommy), Vårbrasa (Kurt?) och Vårtal (Maria). 
 
Plan: Ansvariga träffas 29/4 kl.18 för att bygga bodar. Anette kollar med Kristina , 
Ingemar/Västorp, Magnus/Kårestad, Conny/Attsjö. Tobias pratar med Lena.  
Obs! Chokladhjulet bör kosta 5:- per bricka. Lotterna kostade 5:- 
Tema på vinsterna: Vårfint. 
Firandet brukar pågå från kl. 19 och fyrverkeriet börjar vid sjön kl. 21. 
Björn kollar med Gisela angående mallar för tex valborgsplanscher.  
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Planscher (A3) måste kopieras upp, en i varje by (1st i Fägerstad, 1st i Västorp, 1st i 
Attsjö, 1st i Kårestad samt 2st i Furuby). 
 

5.2. Midsommar 
Ansvariga: Björn, Lotta och Rickard 
Förberedelser: Inköp korv, priser och lottringar (2 vuxen + 1 barn); Bygga bodar 
Aktiviteter: Korvförsäljning, Chokladhjul, Lotteri, Bollkastning 
Plan:  

 
5.3. Familjens dag 

Skjuts till nästa möte. 
 

5.4. Knutsdansen 
Skjuts till nästa möte. 
 

5.5. Barnens dag 
Skjuts till nästa möte. 
 

6. Bygge av bodarna 
6.1. Tillstånd och avtal 

Vi sätter upp en målsättning att få bygglovet kommunen tillhanda 30 Maj. 
Vi måste klargöra ansvarsfördelningen mellan Sockenlaget och Hembygdsföreningen, 
lämpligen ett kontrakt. 

 
6.2. Budget 

Vi beslutar att bygget skall kosta maximalt 20,000:- (inkl. moms) per bod. Detta 
inkluderar bygglov, material och arbete. 
 

6.3. Bygget 
Lotta och Tobias pratar med Fidde prel.14 maj. 
3 veckor innan bygget påbörjas måste bygganmälan skickas. 
Vi planerar att bygget dras igång i September 2010. 

 
7. Skötseln av Kyrkeryd 

Vi ansvarar för att klippa och snygga till tomten i samband med arrangemangen. 
 
8. Övriga frågor 

8.1. Inköp av dubbelspisplatta 
Vi beslutar att Anette ska köpa in en bra platta för ca 600:- och om det behövs så 
köper vi även in en ny kaffekokare. 

 
9. Nästa möte planeras till 7 Juni kl. 19:00 preliminärt i pensionärsföreningens lokal. 
 
10. Ordförande förklarar mötet avslutat 
 
 
 
 
 
Furuby 2010-04-12   Justeras 
 
 
Björn Nilsson    Anette Gustavsson 
Sekreterare    Protokolljusterare 


