
Protokoll av styrelsemöte  
Furuby Sockenlag 2020-09-01 

Tid och plats: 19.00 Attsjö skola 

Närvarande: Gudrun Holmberg, Björn Nilsson (via telefon), Nikitas Kiriakidis, Anna Bengtsson, Birgitta 

Estberg, Britt-Marie Svensson, Gisela Soprani 

1. Ordförande förklarar mötet öppnat. 

2. Till sekreterare valdes Björn Nilsson och som justerare valdes Anna 
Bengtsson 

3. Mötesdagordningen (bilaga 1) kompletteras med tre övriga frågor. 

4. Föregående protokoll 
1. Ordförande bokar inventeringsdag i Kyrkeryd => avvaktar ev försäljning av Kyrkeryd  => klar 
2. Styrelsen bör utreda möjligheterna till bidragsansökningar => arbete får fortsätta   
3. Anna B kan ta fram kartor för alla byarna i socknen, främst för utdelning av utskick => ej klart 
4. Gudrun kontaktar skolan om när invigningen av Kyrkparken blir => invigningen ligger på is 

tillsvidare  
5. Utdelning av skriften sker av byarepresentanter och styrelsemedlemmar enligt kap 8 
6. Gisela S tar fram ny medlemslista snarast 
7. Björn N lägger ut en blänkare på hemsida och facebook om medlemsavgift 
8. Gudrun H ordnar även med bygglovsansökan för gärdsgårdsstaketet => dagens punkt 11 

9. Styrelsen ta fram förslag på valberedningsledamot => dagens punkt 14.2 

10. Gudrun H bokar lokal till höstmötet => kårestugan klart 

11. Styrelsen får komma med förslag på tema till höstmötet => dagens punkt 12 

12. Gudrun H bokar nästa styrelsemöte  

13. Redaktionen får fundera på jubileumsnummer => dagens punkt 8 

5. Rapporter från byarna 
Attsjö: Ingen aktivitet 

Kårestad: Fiberanslutning i byn är avklarad, därefter påbörjas fiberdragning i Attsjö. 

Furuby: Ingen information 

Västorp: Ingen information 
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Fägerstad: Ingen information 

Rapporter: Gudrun H och Björn N har inventerat och organiserat partytälten i ladugården vid 

Lillegård i Furuby.  

Angående Kyrkeryd har Gudrun H (den 13 aug) fått besked av Ulla Browne att försäljning är slutfört. 

Gudrun har samma dag följt upp med ett svar. Sockenlaget har inte släppt frågan än så Gudrun H och 

Britt-Marie S följer upp ärendet med hembygdsföreningen [5]. 

6. Budget 
Gisela Soprani rapporterar att vi har 104,000kr på kontot. Vi har fått in 14,500kr i medlemsavgifter. 

Totalt antal medlemmar är ca 140. 

7. Eventplatser 
Britt-Marie S berättar att idrottsföreningen senast har haft hand om aktiviteterna (midsommar, 

valborg och liknande). Platsen för aktiviteterna, runt Kyrkeryd, är väl inarbetad och även om Kyrkeryd 

sålts så finns det utrymme vid brasan längs med elljusspåret. Ett förslag som uppkommit var att glesa 

ut skogen runt brasan från furuvägen mot pulkabacken (4-5m båda sidor spåret). Britt-Marie har haft 

Tekniska förvaltningen (bla Henrik Blomqvist och Per Haraldsson) på besök och tittat på 

möjligheterna att hugga ner träd och röja sly i området. Ett tänkbart scenario är att ett 

nyttjanderättsavtal tas fram. Man skulle då, utöver majbrasan, kunna slå upp tillfälliga bodar och 

använda ytan mot ett visst underhåll. Frågan är vem som ska stå för nyttjanderättsavtalet; 

Sockenlaget eller FIF? 

Gudrun berättar att hon tillsammans med FIF’s ordförande Thomas Klüft varit i Ryssby och kikat på 

deras padelbana/hinderbana och utegym och tänkt att man kanske kan man göra liknande vid lilla 

spåret i Furuby.  

Detta skulle sammanfalla med nyttjanderätt kring majbrasan. Gudrun föreslår att vi bokat ett möte 

med FIF om eventplatsen [6]. 

8. Det händer i Furuby socken, sockenlaget 50 år 
Sockenlaget fyller 50 år 2022 och skriften kommer ut i utgåva 40 under nästa år. Gudrun H undrar om 

vi kan få in någon utifrån som kan genomföra ett arbete på Sockenlagets historia [7]. Det vore även 

möjligt att lägga ut frågan om hjälp med framtagning på sociala medier (och andra kontaktytor) [8].  

9. Utdelning av inbjudningar, information i socknen 
Utskick ska göras inför höstmöte, gärdesgårdsbygget och Håll sverige rent kampanjen (om möjligt).  

10. Håll Sverige rent kampanj 
Björn N presenterar idén om att registrera sig på Håll Sverige Rents kampanj den 19 september. 
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Anna B kollar med SSAM om hur vi kan göra oss av med insamlat skräp [9]. Björn N registrerar 

kampanjen, beställer material samt informerar FB/hemsida [10]. Förslaget är att samlas vid 

anslagstavlan/kårevägen kl 10:00. Gäller även övriga byar. Vi beställer ca 50s plockningspaket om 

möjligt.  

11. Gärdesgårdsstaket 
Gudrun berättar att vi planerar bygga en gärdesgård i södra änden av Kyrkoparken (mot byvägen) 

och i linje med kyrkogårdsmuren. Det är okej med närmsta grannar och bygglov behövs inte, men väl 

ett godkännande från trafikverket (och från kommunen). Nu ligger frågan slutligen hos länsstyrelsen. 

Kjell Gustavsson är bokad en heldag  söndagen den 4 oktober. Han kommer hit med material 

500kr/lpm med material, total kostnad ca 20,000kr. Alla som vill och kan får vara med på aktiviteten. 

Framöver kommer kommunen att klippa under staketet. Gisela ordnar med något fika. Sockenlaget 

registrerar denna händelse hos Studiefrämjandet/Vuxenskolan.  

Styrelsen beslutar att genomföra Gärdesgårdsprojektet.  

12. Höstmöte i Kårestugan 
Kårestugan är bokad för höstmöte söndagen den 18 oktober kl 15:00. Anna B har pratat med 

Kjell-Erik Sagenbrant som kommer berätta om erfarenheter från Kalvsviks bygdelag och om hästar i 

skogsbruk. Sockenlaget ska även hålla ett kort medlemsmöte.  Senast v38 måste utskicket ut. 

Styrelsen ordnar med fördelning och utdelning. Förslag: Kicki tar Attsjö/Lysteryd, Nikitas tar Västorp, 

Anna B tar furuby villaområde/Fägerstad, Britt-Marie S tar gamla furuby, Sockenlaget får prata ihop 

sig med kårestad byalag om utdelning i Kårestad. Gisela ordnar med inbjudan [11]. Björn kollar upp 

priser på toner för kopiering [12]. Övriga detaljer tar vi innan mötet. 

13. Tidplan för 2020/2021  
19 september kör vi preliminärt Håll Sverige Rent-kampanjen 

4 oktober kör vi gärdesgårdsprojektet. 

18 oktober blir det höstmöte i Kårestugan. 

23 november kl 18 är tiden för nästa styrelsemöte. Gudrun skickar ut kallelse [13]. 

25 januari kl 18:00 planeras första styrelsemötet 2021 och årsmötet planeras i början på mars 2021. 

14. Övriga frågor 

14.1.  Gräsklippare 
Sockenlaget har en gräsklippare som tidigare använts vid Kyrkeryd. Frågan är vad den kan 

användas till eller säljas. Nikitas K kan dra i försäljning [14]. Gudrun H försöker hitta mer 

information om ålder/pris. 
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Bilaga 1 - Kallelse 
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