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Protokoll av styrelsemöte  
Furuby Sockenlag 2017-01-23 

 
Närvarande: Anette Gunnarsson, Angelika Dahlberg Tobias Gredemark, Björn Nilsson, Rickard 

Olbrant, Klas Bronnvall 

 

 

1. Ordförande förklarar mötet öppnat. 

 

 

2. Mötesdagordningen godkändes efter tillägg av punkt 6E och 8.1. 

 

 

3. Till justerare valdes Rickard. 

 

 

4. Uppföljning av gamla actionpunkter. 

- Sven skickar ut en inbjudan till inventeringsdag (friggeboden och tälten) => Tobias 

kallar till dag i april 2017. 

- Välkommen-till-en-levande-by, vem kan dra lite i detta? Uppmuntra till att hälsa på 

alla… Kurt-inge kan fundera på skyltningsförslag? => Christer har pratat med 

trafikverket och det är besvärligt att få till. Angående hjärtstartarskylten får vi sätta en 

skylt på kommunens gatuskyltsstolpe (om vi visar hur den ser ut). Christer ordnar detta.  

- Kan vi få fram en ny person som gärna hälsar nyinflyttade (Furuby) välkomna? => 

Majbritt Ingvald har visat intresse. Anette kan skriva ut en medlemslista till Majbritt. 

- Vi planerar ett datum för en förutsättningslös frukostträff (Björn kollar 

församlingshemmet) => Styrelsen planerar in lördagen den 4:e februari 2017 kl 09:00 

preliminärt Församlingshemmet. Tobias ordnar med kallelse och utskick innan jul. 

Styrelsen får bidra med kontaktpersoner. 

- Vem kan driva frågan med att bygga plank runt återvinningsstationen? Vad ställer sig 

Sita till det hela och granarna? => Styrelsen får följa upp vad som lovades från Furuby 

Direkt. => Inga svar från kommunen. Tobias kan skicka ut påminnelse till ansvariga. 

- Rensa i byn, fixa bänkar runt spåret och ordna kring pulkabacken. Kan vara en idé till 

samverkansträffen. Byalaget har rensat byn under lång tid, men detta borde vara en mer 

allmän angelägenhet. => Tobias pratar med Furuby byalaget. 

- Komplettering av skyltar till hjärtstartaren => Christer tar detta i samband med ärende 

ovanför 

- Inplanering av nytt övningstillfälle för HLR => Tobias har pratat med en instruktör som 

gärna ställer upp. Styrelsen får bestämma ett datum. 

 

Från förra mötet, 2016-12-05: 

1.     Anette betalar ut bidrag till HBF 

 

2.     Tobias kontaktar Klas och Kerstin beslut av bidragsansökan 

 

3.     Rickard kollar läget med hastighetsskylt 

 

4.     Rickard kollar om röjning vid pulkabacken 

 

5.     Christer kontaktar pensionärsföreningen om bänkarna 

 

6.     Tobias tar med ev luftmätning till verksamhetsplan 2017 
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7.     Björn bokar upp församlingshemmet 23/1, 4/2 samt 5/3 

 

 

5. Information från byarna 

 

Kårestad: Angelika berättar om Birgitta Estbergs insamling av namnunderskrifter i socknen. 

Uppslutningen har varit mycket god. Att det blir nytt postnummer är klart från Postnord from 6 

mars och huruvida vi får Furuby som postort i år är oklart. Kårestugan kommer anslutas till 

fibernätet (genom 60% bidrag från kommunen). Angelika har även haft kontakt med 

landsbygdssamordnaren (Joakim Hedvall, Terese Frimans vikarie). 

 

Attsjö: Klas har inget nytt att meddela. 

 

Furuby: Tobias meddelar att han lagt upp vissa intressepunkter från i byn på Google Maps. Ett sätt 

att marknadsföra byn, ett tips till övriga byar. 

 

Ingen information från övriga byar. 

 

6. Årsmöte 5 mars 

A) Verksamhetsplan och verksamhetsberättelse 

Tobias ha förberett en verksamhetsplan (innehållande bla Valborg, Midsommar, Höstmöte 

(temakväll), samverkansmöte, Det händer i Furuby).   

 

B) Budget 

Ingen budget görs. 

 

C) Styrelseledarmöter/revisorer/valberedning etc 

Till valberedningen behövs för 2017, vice ordförande (1 år), två revisorer (1 år), en 

revisorssuppleant (1 år), redaktion (1 år), sekreterare (2 år) samt ledamot (2 år). 

 

D) Praktiska arrangemang 

 Inköp av blommor: Styrelsen, Redaktionen, Allan, Danne, Maria C 

 Semlor: Inköp 30st (Tobias) 

 Lokal: Björn har bokat 

 Utskick och affisch: Björn fixar 

 Agenda: motioner, Klas drar kring vindkraften och någon kring asfaltsverket, postnumret 

 

E) Motioner till årsmöte 

1. Styrelsen vill på årsmötet föreslå ”Bildandet av Furuby Nya Byalag” med ansvar för 

festligheter i byn för att Sockenlaget kan fokusera på operativa frågor inom socknen. 

2. Styrelsen önskar att från årsmötet få mandat att ekonomiskt stödja utvecklingsaktiviteter i 

Furuby socken som genomförs av andra föreningar än Furuby Sockenlag. 

 

 

7. Frukostträff 4/2  

A) Praktiska arrangemang 

Vi träffas i Församlingshemmet kl 08 för att förberedelser. Lokal är bokad. 

 

8. Övriga frågor 

 

8.1. Asfaltsverket 




