
 sid 1 av 2 

 

Protokoll av styrelsemöte  
Furuby Sockenlag 2014-11-16 

 
Närvarande: Christer Estberg, Anette Gustavsson, Björn Nilsson, Sven Olsson 

 

1. Ordförande förklarar mötet öppnat 

 

2. Mötesdagordningen definierades på mötet och godkändes 

 

2.1. Restpunkter 

2.2. Knutsdansen 

2.3. Utveckla sockenlaget 

 

3. Till justerare valdes Sven Olsson 

 

4. Uppföljning actionpunkter 

 

[1] Christer sammanställer vad vi har om asfaltering av isplanen och vi tar upp detta på 

höstmötet => klart 

[2] Björn meddelar rektorn och FIF att vi är klara för montering, och at vi kan montera enheten 

på skolan innan höstmötet => ny plats? 

[3] Sockenlaget ska ta fram utskick för information och utbildning => senare 

[4] Behovet av passagehinder är osäkert, Sockenlaget tar upp frågan om passagehinder på 

höstmötet => klart 

[5] Rickard placerar oss i kö för automatisk skylt mellan Fägrevägen och Byvägen=>pågår 

[6] Angela kollar vem som är ansvarig för att hålla ordning på sopstationen => pågår 

[7] Björn tar fram lista med kontaktpersoner från respektive förening/lag => klart 

[8] Vid ett senare möte planerar Sockenlaget in en samverkansträff => punkt på agenda 

[9] Vi ordnar en inventeringsdag i friggeboden, Sven bjuder in => kommer 

[10] Björn ordnar utskick helgen v42 => klart 

[11] Sockenlaget kan börja med en inventering av bänkar spåret => se [9] 

[12] Sockenlaget ordnar med en fixardag på våren => prel april  

[13] Sven och Björn undersöker möjligheterna med en Facebook-sida för Furuby Socken => 

klart 

 

Nya punkter från höstmötet: 

[1] Christer får dra undersökningen av asfaltering av isbanan vidare 

[2] Björn får kolla med FIF ang placering av hjärtstartaren 

[3] Sockenlaget får undersöka möjligheterna till inköp av Välkommen-skylt till byn/byarna 

[4] Sockenlaget kan mha Gudrun arrangera föreläsning med boktema 

[5] Sockenlaget kan undersöka möjligheterna till nytt postnummer 

 

5. Knutsdansen 

Hur gör vi i år? Vi skulle ta ett samtal med Johaness Grimheden om formerna (observera att 

Lena och Roland inte kan spela denna gång). Sockenlaget har ansvarat för att köpa godispåsar, 

bjuda in skolbarnen, ordna med tomte och spelemän. Sockenlaget skulle gärna vilja att kyrkan 

drog i detta. Björn pratar med Johannes [1]. Vi kan även på sociala medier informera om 

evenemanget samt söka medhjälpare. 

 

6. Vidareutveckla sockenlaget 

Hur kan vi samverka mer mellan byarna och inom socknen? 
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- Det hade varit bra med byarepresentanter (dels samordning av aktiviteter men även för att 

väga upp andra byars intressen). Bäst hade varit fysiskt närvarande men tänkbart end 

informationskanal 

- Rotera tex midsommarfirande och få mer folk till andra byar 

- Söka medhjälpare till arrangemangen via social medier 

- Kontakta tidigare representanter om hur vi kan jobba ihop, vi inleder med ett samtal och 

sen ev träff (januari) 

Vi följer upp intresse enligt följande [2]: 

FIF, Johannes Grimheden och Föräldraföreningen => Björn 

HBF & kårestad byalag, SPF => Christer 

Attsjö byalag och Fägerstad => Sven 

Västorp => Angela 

Gymmix och Furuby byalag => Anette 

 

7. Inga övriga punkter 

 

8. Nästa styrelsemöte februari, Sven ordnar kallelse. 

  

9. Ordförande förklarar mötet avslutat. 

 

Furuby 2014-11-16   

 

 

…………………………………..  ………………………………….. 

Björn Nilsson   Sven Olsson 

Sekreterare   Protokolljusterare 


