
Protokoll av styrelsemöte
Furuby Sockenlag 2022-04-12

Tid och plats: 18.30 Furuby IF Klubbstugan

Närvarande: Gudrun Holmberg, Nina Klingborg, Anna Bengtsson, Björn Nilsson, Alexander Modell

Anmälda förhinder: Kicki Hamilton, Jennie Nordström

Ej svar: Annelie Petersson, Åke Nordström, Seth Sigvardsson

1. Ordförande förklarar mötet öppnat och hälsar Nina Klingborg
välkommen.

2. Till sekreterare valdes Björn Nilsson och som justerare valdes
Alexander Modell

3. Mötesdagordningen (bilaga 1) godkänns .

4. Föregående protokoll
1. Gudrun H, Britt-Marie S och Lena B diskuterar med FIF om eventplatsen => pågår

2. Camilla A, Annelie P och Andreas T inleder en utredning i frågan om marknadsföring =>
vilande

3. Styrelsen tar upp frågan om bänkar på på nästan möte => pågår.
4. Gisela S kommer söka byapeng => Får ske i samband med överlämning till ny kassör
5. Gudrun H frågar Trafikverket om en digital mätskylt för Byvägen => pågår. Kan man köpa in?
6. Andreas T och Anna B ordnar med transport av stolar/bord till Furuby => planeras till våren.

Vi söker pallar.  => Andreas Thorsjö kan bidra.
7. Anna B ordnar med semlor till årsmötet
8. Gudrun H fixar med tryck till årsmötet
9. Andreas T fixar med inköp till avtackning/uppträdande
10. Björn N kopierar och distribuerar utskick av årsmötesaffisch
11. Gudrun H tar fram verksamhetsberättelse och verksamhetsplan till årsmötet
12. Gisela S tar fram en ekonomisk sammanställning till årsmötet
13. Anna B kollar om man kan ordna gravyrskyltar till bänkarna => Anna B har en kontaktperson.
14. Björn N sätter ihop text om Sockenlagets jubileum => klart

5. Rapporter från byarna
Attsjö: Kicki Hamilton har meddelat att de planerar Attsjö Byalag 50 år i Attsjö skola.
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Kårestad: Nina Klingborg rapporterar att Kårestads byalag haft årsmöte. En årsplan är framtagen, det

frivilliga medlemsbidraget ersätts med medlemsavgift, en kulturrunda planeras, ändringar bland

kommitteerna har skett och slutligen ska en hjärtstartare köpas in och placeras i Kårestugan.

Furuby: Åker Nordström ej närvarande.

Västorp: Ingen närvarande.

Fägerstad: Ingen information.

Rapporter: Gudrun Holmberg läser upp sammanställning efter Direktmöte i Risinge. Dessa noteringar

finns även på www.furuby.se.

Skrivelser: Gudrun Holmberg har fått svar från Växjö kommun ang skrivelse med Furuby IF om

aktivitetshus. Kultur och Fritid har i ett tilläggsförslag av beslutet fått i uppdrag att genomföra en träff

i Furuby med berörda personer besöka skolan och den lämpliga platsen för ev nytt bygge av

gymnastiksal under maj månad 2022.

6. Ekonomi
Alexander Modell undersöker frågan om byapeng. Gudrun och Alexander ska gå till banken (med

årsmötesprotokoll inkl personnummer).

7. Det händer i Furuby
Materialet är lämnat på tryck, men kan bli försenat.

TIllsammans med boken ska vi bifoga ett utskick med medlemsutskick. Björn Nilsson och Gudrun

Holmberg tar fram ett förslag [7].

Utdelningsförslag; Attsjö/Lysteryd: Kicki Hamilton, Kårestad: NIna Klingborg, Fägerstad: Anna

Bengtsson, Västorp: Björn Nilsson, Furuby gamla del: Nordströms, Furuby Byvägen: Anna Bengtsson,

Övriga Furuby: Alexander Modell.

8. Bänkar/sittplatser i byarna
Bänkarna är tänkta att placeras ut i varje by, men först ska de fixa och målas och gravyrskylten på

plats. Anna Bengtsson fixar bänkarna och ser till att de oljas [8].

9. Uthyrning av stolar/bord/tält, komplettering?
Frågan är om vi behöver komplettera stolar och bord. Styrelsen följer upp det på nästa möte [9].

10. Tidsplan
Styrelsen föreslår att slå ihop höstmötet med jubileumsfesten, preliminärt helgen v38 eller v39. En

byakamp planeras och ytterligare förslag diskuterades.
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11. Tid och plats för kommande möte
Nästa styrelsemöte 30 maj kl 1800 preliminärt i Furuby IFs klubbstuga. Alexander Modell ordnar med

fika.

12. Övriga frågor

12.1. Fyrverkerier
Daniel Friberg meddelar att sen tidigare inköpta fyrverkerierna har blivit för gamla och har

deponerats. Då Furuby IF arrangerar valborgsfirandet så kan Sockenlaget sponsra för

fyrverkeriinköp. Gudrun Holmberg samordnar med Furuby IF [10].

Styrelsen beslutar att bidra med 3000 kr till Furuby IF för inköp av fyrverkerier.

13. Sammanfattning av actions
1. Gudrun H, Britt-Marie S och Lena B diskuterar med FIF om eventplatsen => pågår

2. Camilla A, Annelie P och Andreas T inleder en utredning i frågan om marknadsföring =>
vilande

3. Gisela S kommer söka byapeng => Får ske i samband med överlämning till ny kassör
4. Gudrun H frågar Trafikverket om en digital mätskylt för Byvägen => pågår. Kan man köpa in?
5. Andreas T och Anna B ordnar med transport av stolar/bord till Furuby => planeras till våren.

Vi söker pallar.  => Andreas Thorsjö kan bidra.
6. Anna B kollar om man kan ordna gravyrskyltar till bänkarna => Anna B har en kontaktperson.
7. Björn N och Gudrun H tar fram ett förslag på medlemsutskick
8. Anna B fixar bänkarna och ser till att de oljas
9. Styrelsen följer upp ev inköp stolar/bord på nästa möte
10. Gudrun H samordnar fyrverkeribidraget med Furuby IF

Furuby 2022- Furuby 2022- Furuby 2022-

…………………………… ………………………………… …………………………………
Björn Nilsson Alexander Modell Gudrun Holmberg

Sekreterare Protokolljusterare Ordförande
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Bilaga 1 - Kallelse
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