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Protokoll av årsmötet med Furuby Sockenlag  
2012-02-26 Församlingshemmet Furuby 

 
1. Mötet öppnades av ordförande och alla närvarande hälsades välkomna. Årsmötet 

beslutade att mötet var behörigt utlyst. 
 

2. Dagordningen (bilaga 1) godkändes. 
 

3. Val av poster till att leda årsmötesförhandlingarna resulterade i följande: 
Ordförande Angela Wallin 
Sekreterare Björn Nilsson 
Justerare Ann Norlin och Maria Carlsson 

 
4. Angela Wallin gick igenom revisionsberättelse (bilaga 2) där styrelsen får full 

ansvarsfrihet för 2011. Den ekonomiska rapporten (bilaga 5) redovisar ett negativt 
resultat -6,775 kr. Kapital kvar på kassa och bank redovisas till 89 189kr. Orsaken är 
att man under året i högre utsträckning valt att inte ta betalt för olika aktivteter på 
grund av en god kassa. Detta godkännes av årsmötet. 

 
5. Angela gick igenom verksamhetsberättelsen 2011 (bilaga 3) vilken godkändes av 

årsmötet. Hasse Gjörloff meddelar att det trots allt finns möjligheter att få igenom 
gång- och cykelvägen. Maria Carlsson menar att om det blir aktuellt med asfaltsverket 
så är det än mer behov av denna gång- och cykelväg. Frågan är vilken sträckning av 
gång- och cykelvägen styrelsen ska driva. 

 
6. Årsmötet beviljade styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2011. 

 
7. Inga motioner och propositioner inkomna till styrelsen. 

 
8. Verksamhetsplan för 2012 (bilaga 4) godkändes av årsmötet. 

Styrelsen går vidare med arrangemang av föreläsning. Vi kan även konstatera att 
midsommarfirandet kanske inte blir i Kårestad utan isåfall i Kyrkeryd. 

 
9. Årsavgiften 

Årsmötet beslutar att behålla nuvarande avgift, 60 kr/familj och 40 kr/enskild person. 
 

10. Val av styrelseledamöter 
Ordförande fyllnadsval 1 år Angela Wallin 
Två revisorer 1 år Omval av Lars-Göran Aidenmark och Orvar Källsand 
En revisor suppleant 1 år Alf Knutsson 
Tre personer valberedning 
1 år 

Daniel Friberg samt två personer till som bestäms tills 
nästa styrelsemöte för sockenlaget.  

Val av redaktion till  
”Det händer i Furuby” 

Omval av Christer och Birgitta Estberg och Harald 
Leandersson 

Kassör Omval Anette Gustavsson 
Respektive byalag är ansvariga att redovisa ledamot till styrelsen. 
 

11. ”Det händer i Furuby” 
Birgitta Estberg får definiera manusstopp för annonser. Årsmötet vill inte att boken 
ska skickas ut till alla i socknen utan endast till medlemmar. Styrelsen ser över hur 
detta skall gå till, förslagsvis via dörrknackning. Vi kan även undersöka med banken 
vilka möjligheter vi har med bankgirot för att slippa anonyma inbetalningar.  
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Harald Leandersson föreslår att man räknar en familj som två medlemmar och ett 
singelhushåll som en medlem. Notera att ett medlemsregister bör max innehålla ett 
mobilnummer per familj. 
 

12. Övriga frågor 
 

12.1. Återvinningsstation 
Hasse Gjörloff rapporterar att två familjer klagat på oljud. Två nya dämpade 
glascontainrar är på plats och det är nog vad som kan göras. Det finns inga planer på 
att flytta stationen.  
 
Gösta Steen nämner även att de nya glas-containers faktiskt står utanför staketet, som 
dessutom inte är i bästa skicket. Metall-containern har sedan tidigare stått utanför 
området. Årsmötet vill att styrelsen driver frågan vidare angående inramning. 
Dessutom spärras vägen av helt och hållet vid tömningen.  

  
12.2. Trivselresa 
Årsmötet tror hellre på logdans eller kräftskiva än på en bussresa för att ordna med 
trivselaktivitet. 
 
12.3. Asfaltsverket 
Styrelsen informerar om senaste läget, vilket är att inget svar inkommit till Furuby 
sockenlags samrådssvar. Maria Carlsson vill trycka på att det är en ökad trafiksituation 
som är det stora problemet. 
 
12.4. Friluftsfrämjandet 
Angela Wallin meddelar att friluftsfrämjandet i Furuby lagts ner. 
 
12.5. Isbanan 
Daniel Friberg meddelar att kontakt för att kunna tända strålkastarna ska tas fram.  
 
12.6. Bodarna 
Projektet ligger fortfarande på is, alternativ är tillsvidare är tält. Årsmötet vill att 
styrelsen tar upp frågan igen och ser över möjligheten med att bygga nya mobila 
bodar. 

 
13. Ordförande förklarar mötet avslutat. 

Avtackning av styrelsen, byalagens representanter, redaktionen för ”Det händer i 
Furuby”, samt Allan Karlsson och Daniel Friberg för ett stort engagemang. 

 
Furuby 2012-02-21 
 
 
………………………………………… ………………………………………… 
Björn Nilsson   Angela Wallin 
Sekreterare   Ordförande 

 
 

………………………………………… ………………………………………… 
Maria Carlsson   Anne Norlin 
Justerare    Justerare 
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      Bilaga 1 
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      Bilaga 2 
 

 
 
 



  

sid 5 av 7 

 
      Bilaga 3 
 

              Verksamhetsberättelse Furuby Sockenlag 2011 
 
Verksamheten 2011 kan vi nu lägga till handlingarna och vi redovisar härmed vad vi gjort 
under året som gått. 
 
Under verksamhetsåret 2011 har styrelsen träffats 5 gånger. Styrelsemötena har hållts på olika 
ställen och from slutet av 2011 fick vi besked att vi inte längre får vara gratis i 
församlingshemmet och ha våra möten, utan att hyra tas ut ifall vi lånar lokalen. 
 
Årsmöte hölls i Furuby församlingshem den 20 februari 2011 
 
Traditionsenligt valborgsfirande hölls i Kyrkeryd . 
Den 9 maj hölls Furuby Direkt i kyrkan .Till detta möte kom ca 70 personer. Politiker och 
tjänstemän informerade om olika aktiviteter som görs och sedan var det frågestund. Mycket  
frågor runt cykelväg, vindkraft och bussförbindelser. 
Styrelsen bokade möte ang cykelvägen och träffade trafikverket och tjänsteman från tekniska 
nämnden och diskuterade frågan. Klart blev att cykelväg fram till kyrkan finns inte alls i 
planering, det som de pratade om var cykelväg fram till första vägen in till samhället. 
Även detta förslag ligger långt ner på planeringslistan enl både trafikverket och kommunen, 
finns många mer akuta åtgärder att göra i andra samhällen enl dem. Styrelsen kommer 
fortsätter att följa frågan och hålla den aktuell.  
Midsommarfirande anordnades i år av Kårestadsbyalag och hölls i Kårestugan , mycket 
välordnat och god uppslutning. 
Den 8 sept var styrelsen inbjudna av kommunen på evenemang Gransholm , en träff för alla 
byalag och för att fira att Växjö blev Årets Landsbygdskommun 2010. Ordförande deltog på 
detta evenemang. 
Den 16 okt ordnades Barnens dag hos Caroline och Leif Johansson på Nilsagärde i Västorp. 
Där bjöd sockenlaget på korv och dryck. Aktiviteter som hölls var: plantering av vårlökar, 
fiskedamm, luftgevärsskytte, ponnyridning, karusellåkning, rundtur bland alla djuren, tur med 
hölass. Denna dag var oerhört lyckad med en enorm uppslutning , med 100-150 personer som 
kom under dagen uppskattningsvis. 
Den13 januari hölls knutsdans där julen dansades ut. Det bjöds på korv och tomte delade ut 
godispåsar. Tyvärr var vädret inte med oss, blåste rejält och uppslutningen var dålig. Ca 15 
barn deltog och några vuxna såklart. 
 
Partytälten har hyrts en del och speciellt mycket under studentperioden, nu har det upptäckts 
att de börjar bli lite dåliga, ett av dem läcker i taket. Vi har i styrelsen beslutat att köpa in ett 
nytt tält. Stolar och bord har också hyrts ut en del dock inte lika mycket. 
 
I vindkraftfrågan har inte styrelsen engagerat sig då det inom socknen finns många olika 
åsikter i denna frågan .Berörda byalag har även sagt att de själva driver denna frågan och 
säger ifrån om det är något som sockenlaget kan hjälpa till med. 
 
 
Furuby 2012-02-25 
 
Angela Wallin ordförande 
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      Bilaga 4 
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      Bilaga 5 
 
 

 
 

 
 
 
 


