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Protokoll av styrelsemötet med Furuby Sockenlag 

2009-12-16 
 

Närvarande:  Maria Carlsson 
Anette Gustavsson  
Björn Nilsson 
Lotta Eriksson 
Magnus Lindström 
Conny Ågren 
Ingemar Svensson 

 
1. Mötet öppnades. 
 
2. Mötesdagordningen godkändes. 
 
3. Till justerare valdes Anette. 

 
4. Knutsdansen. 

Onsdag den 13 Januari kl. 18-19. Kyrkan (Anna och Carina) vill samarbeta kring detta. De 
är villig att stå för försäljning av korv, läsk (Tobias) och glögg. Vi ordnar med tomte, 
godispåsar, en ring med lotteri (finns redan) och lotterivinster. Styrelsen beslutar att vi kör 
på detta. 
• Kolla så att Roland/Lena kan spela (Maria). 
• Köp in lotterivinster, vuxenvinster, tex söderkrydda 2 vinster á 125:- + en påse till 

spelemännen, dvs 3 påsar allt som allt (Conny). 
• Köp in godispåsar, påsar+frukt+godis av något slag, 50 påsar á 10-15kr. Kolla med 

Ulla & Rickard, ev kan Conny ta tag i detta (Maria). 
• En tomte, kolla med tex Urban, Per och Tony (Maria).  
• Dela ut lappar till barnen i skolan/förskolan 11/1 (Lotta) 
• Planscher sätts på anslagstavlor i byarna (Lotta, Magnus) 

Magnus upplyser om att de flesta bilister läser skylten som står närmast 
kårestadvägen, sätt gärna upp information där. 

 
5. Årsmöte 2010. 

Söndagen den 28 februari Attsjö Skola, kl 15 med fika. 
• Kollar att skolan är ledig (Conny). 

 
6. Medlemsregister. 

Det är oordning i dagens medlemsregister. 
• Dela upp dagens register per by och ge till respektive representant (Anette) 
• Hur ser Gudruns telefonlista ut? (Maria) 

 
7. Rapporter 

 
7.1. FIF framtidsmöte 

Maria rapporterar från möte med samarbete mellan alla föreningar i socknen, dvs 
kyrkan, FIF, sockenlaget och pensionärerna. 
Furuby sockens hemsida är nu uppe, www.furuby.se. Inledningsvis lämnar vi material 
till Nicholas Pagden (admin@furuby.se). Nu är det upp till oss själva att fylla sidan 
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med aktuell information. Man kan kanske även tipsa mäklare att länka till vår 
hemsida vid försäljning av objekt i socknen. 
 

7.2. Wexnet bredband 
Bra uppslutning på de två möten som varit, totalt ca 40 intresserade. Alla hushåll har 
fått anmälningsblankett. 

 
8. Övriga frågor 

8.1. Ersättare till Gudrun 
Birgitta och Christer Westberg skall hjälpa Harald med ”Det händer i Furuby”. 

 
8.2. Prokotoll på hemsidan 

Vi beslutar att hädanefter göra protokollen från styrelsemöte tillgängliga på hemsidan 
(Björn). 

 
8.3. Ekonomiskt bidrag 

Magnus undrar hur det ligger till om att be sockenlaget om ekonomiskt bidrag för 
olika saker, tex möbler. Svaret är att det är full möjligt genom en ansökan till 
styrelsen. 

 
8.4. Skrivelsen till vägverket 

Detta är ivägskickat till vägverket 
 

8.5. Ritningarna för bodarna 
Tobias meddelar att han inte hinner färdigställa detta. Vi behöver ritningar till 
bygglov. Det tar åtta veckor att få bygglov. Så vi behöver få det klart snarast. Fidde 
bygger. Magnus föreslår Kurt Joachimsson. 

 
• Kolla om Kurt kan hjälpa till (Magnus). 

 
9. Nästa möte bestäms till söndagen den 21 februari klockan 16:00. 

 
10. Ordförande förklarar mötet avslutat 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Furuby 2009-12-21   Justeras 
 
 
 
 
 
Björn Nilsson    Anette Gustavsson 
Sekreterare    Protokolljusterare 


