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Protokoll av styrelsemöte  
Furuby Sockenlag 2012-05-22 

 
Närvarande:  Angela Wallin, Björn Nilsson, Anette Gustavsson, Rickard Olbrant och Christer 

Estberg. 
  

1. Angela öppnar mötet.  
 
2. Mötesdagordningen och godkändes. 
 
3. Till justerare valdes Rickard Olbrant. 
 
4. Uppföljning actionpunkter 2012-04-03: 

Punkt 1: [1] Angela har fått ny kontakt på tekniska nämnden men jobbar vidare med detta. 
Punkt 2: Angela har inte fått in några intresserade till danskurs ännu. [2] Vi får informera 
vidare om detta. 
Punkt 3: Tobias är inte närvarande, [3] vi får följa upp angående skrivelsen. 
Punkt 4: Angela meddelar att landsbygdsrådet inte driver detta för tillfället men att det är 
möjligt vid behov. 
Punkt 5: Klart, se kap 8.2. 
Punkt 6: Klart. 
Punkt 7: Enligt Daniel Friberg så finns det knalletält motsvarande de vi har i dag med till ett 
pris på ca 10,000:- Alternativet är att köpa in från stan eller via postorder. Styrelsen beslutar att 
köpa in ett större (ca 35-40 m2) och ett mindre tält (ca 20-25 m2), ungefärlig budget 6,000:- för 
två tält. [4] Björn och Rickard köper in två tält. 
Punkt 8: Klart. 

 
5. Det händer i Furuby 

Styrelsen beslutar att då vi fått in extra kopior att trotsa årsmötet och ändå dela ut till samtliga 
sockenbor även i år. [5] Angela och Anette undersöker hur vi kan få fram 20-30 extra kopior. 
Målet är att Allan kan köra ut dessa 3 juni. [6] Björn ordnar med infogande av 
inbetalningslapparna. 
 

6. Midsommar 22 juni Kyrkeryd 
Tider, stången kläs klockan 14, dans börjar kl 15, slutar ca kl 16. Tips! Ta med kokt kaffe.   
Samling kvällen innan för uppställning.  

 
Vem Vad 

Rickard Klippa gräset 
Tobias Inköp korv, fika, dricka (lotteriringar finns) 
Tobias Inköp priser till lotterier, chokladhjul, bollkastning, Byakamp och fiskedamm 
Rickard Ansvarig för Bollkastning 
Björn Ansvara för Midsommarstång och lövning 
Christer? Ansvara för fiskdamm  
Björn Plansch 
Angela Ordna fram Dannes marknadsstånd 
Björn Boka spelemän  
Angela Dra i Byakampen (förslagsvis tre grenar) 
Björn Kolla ansiktsmålning 
Rickard Boka hoppborg 
På plats Lotteriförsäljning (ett vuxen och ett barnlotteri) 
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7. Garageloppis 
Det blev ingen loppis i Kårestad i maj. Vi diskuterar eventuell höstloppis på nästa möte.  

 
8. Övriga punkter 

8.1. Mobila bodar 
Erfarenheten från Valborg 2012 var att marknadstälten är mycket smidiga, detta är ett alternativ 
till mobila bodar. 
 
8.2. Uppföljning av hälsoföreläsning 
En lärdom är att göra utskick till hushållen och även kika på FIFs kalender. Inköp av HLR kan 
tas upp på kommande höstmöte. 

 
9. Nästa möte blir styrelsens grillkväll vid badplatsen i Furuby 27 juni klockan 18:00. 
 
10. Ordförande förklarar mötet avslutat. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Furuby 2012-05-24   Justerat …………………………. 
 
 
…………………………………..  ………………………………….. 
 
Björn Nilsson    Rickard Olbrant 
Sekreterare    Protokolljusterare 


