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Protokoll av årsmötet med Furuby Sockenlag  
2011-02-20 Församlingshemmet Furuby 

 
1. Mötet öppnades av ordförande och alla närvarande hälsades välkomna. Årsmötet 

beslutade att mötet var behörigt utlyst. 
 

2. Dagordningen (bilaga 1) godkändes med tillägg att vi även tar med val av redaktion 
till ”Det händer i Furuby”. 

 
3. Val av poster till att leda årsmötesförhandlingarna blev följande: 

Ordförande Lotta Eriksson 
Sekreterare Björn Nilsson 
Justerare Harald Leandersson och Tobias Gredemark 

 
4. Genomgång av revisionsberättelse gjordes av Lotta Eriksson. 

Revisionsberättelsen (bilaga 2) redovisades och lades till handlingarna. Revisorerna 
meddelar att vi får full ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2010. Kapital kvar på kassa 
och bank dagens datum 95,965 kr (se bilaga 4). 

 
5. Lotta Eriksson gick igenom verksamhetsberättelsen (bilaga 3).  

Harald Leadersson påpekar att det endast är Furuby kyrkby som är bredbandsanslutet.  
 

6. Årsmötet beviljade styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2010. 
 

7. Motioner och propositioner 
Tobias Gredemark presenterar sin motion om ny text av Punkt 9 i stadgarna (se 
protokoll från styrelsemöte 2011-01-25). Årsmötet röstade dock ej igenom förslaget. 

 
8. Verksamhetsplan för 2011 ej framtagen det får kommande styrelse ta tag i. 

 
9. ”Det händer i Furuby” 

Frågan är när vi färdigställer nya numret. Ett förslag är att dela ut till tillsammans med 
inbetalningskort. Som kommentar är att folk inte ser behov av att bli medlem i 
sockenlaget. Årsmötet föreslår att vi endast delar ut till medlemmar så som vi normalt 
gör. Årsavgiftens storlek, 60:- per familj eller 40:- per singelhushåll, godkännes av 
årsmötet. 

 
10. Val av styrelseledamöter 

Ordförande fyllnadsval 1 år Angela Wallin 
Vice ordförande 2 år Tobias Gredemark 
Sekreterare 2 år Björn Nilsson 
Ledamot 2år Rickard Olbrant 
Ledamot från Attsjö Utses av respektive byalag. 
Ledamot från Kårestad Utses av respektive byalag. 
Ledamot från Furuby Utses av respektive byalag. 
Ledamot från Västorp Utses av respektive byalag. 
2 st revisorer 1 år Lars-Göran Aidenmark och Orvar Källsand 
1 st revisor suppleant 1 år Alf Knutsson 
3 st valberedning 1 år Lotta Eriksson, Maria Carlsson och Daniel Friberg 
Val av redaktion till  
”Det händer i Furuby” 

Christer och Birgitta Estberg och Harald 
Leandersson 
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Respektive byalag är ansvariga att redovisa ledamot till styrelsen. 
11. Övriga frågor 
 
11.1. Tecknande av föreningens firma 
Årsmötet föreslår att ordförande och kassör tecknar Sockenlagets firma var för sig. 
 
11.2. Aktivitet  
Gudrun har talat med Katarina Franzén som kan föreläsa om trädgård någon gång i 
Mars/April.  
 
11.3. Hjälp vid evenemang 
Daniel tar upp förslaget om att skolklasserna kan hjälpa till, tex som arbetslag vid våra 
evenemang, mot ersättning. Kommande styrelse får dra detta förslag vidare.  
 
11.4. Förslag vid evenemang 
Daniel föreslår att vi ställer upp bord och stolar vid evenemangen så att folk har 
någonstans att sitta. 
 
11.5. Festkommitté 
Ofta vill folk inte knyta upp sig vid evenemangshelgerna. En utpekad festkommitté skulle 
kunna ansvara för respektive evenemang. Detta kan styrelsen arbeta vidare med. 
 
11.6. Personer på bild 
Birgitta tar upp frågan att personer som förekommer på bild i ”Det händer i Furuby” måste 
säga till att detta är ok. 

 
12. Ordförande förklarar mötet avslutat och avtackning skedde med avgående 

styrelseledamöter (Harald Leandersson, Birgitta Leandersson, Björn Nilsson, Tobias 
Gredemark, Rickard Olbrant, Lotta Eriksson) samt Allan Karlsson och Lena. 
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Björn Nilsson   Lotta Eriksson 
Sekreterare   Ordförande 

 
 
 
 
 
 
Harald Leandersson   Tobias Gredemark 
Justerare    Justerare 


