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Protokoll av styrelsemöte  
Furuby Sockenlag 2011-04-05 

 
Närvarande:  Angela Wallin 

Anette Gustavsson  
Björn Nilsson 
Rickard Olbrant 
Christer Estberg 
Mia Karlsson 
Magnus Lindström 
  

1. Mötet öppnades och vi hälsar nya deltagare välkomna och speciellt Angela som ny ordförande. 
 
2. Mötesdagordningen definierades på mötet och godkändes. 
 
3. Till justerare valdes Anette. 
 
4. Furuby Direkt. 

Den 9 Maj kommer personer från kommunen hit för diskussion. Preliminär lokal är 
församlingshemmet alternativt Kyrkan (om vi blir fler än 70 personer). 
 
Idrottsföreningen står för informationsblad, utdelning till byarna samt fika. Angela hälsar 
välkomna och Gunnar Elm leder mötet. Björn vill få tillgång till affisch för hemsidan. 
 
Punkter är strandnära tomter för villabebyggelse samt cykelväg längs Byvägen. 
 
Angela noterar spontana frågor, bla påverkan av busstrafik vid eventuell utbyggnad av 
tågtrafik. 
 

Vem Vad När 

Angela Ansvarar för bokning av lokal Snarast 
Alla Angela vill ha in fler punkter till mötet Senast 10/4 

 
5. Planering av Valborg. 

Rickard vill veta om vi skall be 6:e-klassarna i Furuby skola (med familjer) att sköta 
aktiviteterna på Valborgsfirandet. Vi kan ju tänka oss att detta kan bli en tradition framöver. 
Istället för bodarna så lånar vi Dannes tält (vi har även partytält om det behövs). Följande 
actionpunkter har vi: 
 
Vem Vad När 

Rickard Kolla med skolan vad som gäller med försäkringar och i 
vilka former barnen är där 

Snarast 

Rickard Kolla vem som ansvarar för fyrverkerier  Snarast 
Björn Kolla vem som kan ansvara för eldning Snarast 
Anette Kolla med Kristina angående Kören Snarast 
Mia Kolla vem som kan hålla vårtal Snarast 
Rickard Styra upp samordningen mellan skolbarnen och behov av tält Snarast 
Rickard Kolla vem som ordnar med eldvakt, vattenpost och 

brandslangar 
Snarast 

Angela Har koll på vad som gäller kring status om eldning Snarast 
Björn Samordnar alla actions Snarast 
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6. Planering av Midsommar. 
På årsmötet pratade vi om att alternera i byarna för evenemangen. Lotta Hagberg-Chevrell med 
flera i Kårestad kan tänka sig att ansvara för hela evenemanget vid Kårestugan. 

 
7. Det händer i Furuby. 

Christer sänder runt ett utkast för kompletteringar. Senast 10/4 skall det vara klart. 
 
Angående annonser i bladet så anser mötet att vi kan ta betalt (för extra redigeringsarbete) 
enligt: 500:- för en helsida och 250:- för halvsida (inkl. moms). 
 
Angående betalning så gör vi som förra året. Utdelning sker enligt adresslista och vi bifogar 
inbetalningskort för medlemskap i Sockenlaget. Mia berättar att nyinflyttade i Attsjö får ett 
välkomstbrev inklusive ett års medlemskap. Detta kan vidarebefodras till andra byarna.   
 
Vem Vad När 

Björn  Infoga detaljer om hur man blir medlem i Sockenlaget Snarast 
Christer Undersök om man kan ta fram en lista på nyinflyttade Snarast 

 
8. Verksamhetsplan 2011 

Vi måste snarast ta fram en verksamhetsplan för året. Den måste också ta upp hur vi gör med 
Projekt Bodarna i Kyrkeyd.  
 
Vem Vad När 

Angela Ta fram verksamhetsplan Snarast 
 
9. Övrigt 

9.1. Levande Landsbygd, skall någon mer i styrelsen prenumerera på informationsbladet? 
 
Vem Vad När 

Magnus  Maila Björn adresser till Levande Landsbygd Snarast 
 
9.2. Uthyrning av tält 
Angela samordnar uthyrningen och vi gick igenom rutinerna och Christer kompletterar 
informationen i ”Det händer i Furuby”. 
 
9.3. Byapeng 
Anette meddelar att vi måste söka kaffepeng (upp till 5,000:-) senast 31 mars. Ansökes hos 
Hans Olsson på Växjö kommun. Även utvecklingspeng (upp till 10,000:-) har sista 
ansökningsdag 31 mars innevarande år.  
 
Vem Vad När 

Angela Ansöka om ”byapeng” för Sockenlaget Så fort som möjligt  
 
10. Nästa möte blir preliminärt den tisdagen 6 september kl 19.00 i hos Angela. 
 
11. Ordförande förklarar mötet avslutat. 
 
 
Furuby 2011-04-05   Justeras 
 
 
…………………………………..  ………………………………….. 
 
Björn Nilsson    Anette Gustavsson 
Sekreterare    Protokolljusterare 


