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Protokoll av styrelsemöte  
Furuby Sockenlag 2012-04-03 

 
Närvarande:  Angela Wallin, Björn Nilsson, Anette Gustavsson och Tobias Gredemark. 

  
1. Angela öppnar mötet.  
 
2. Mötesdagordningen och godkändes. 
 
3. Till justerare valdes Anette. 
 
4. Uppföljning actionpunkter 2012-01-18: 

Punkt 1: Allt klart 
Punkt 2: Allt klart 
Punkt 3: Maria letar vidare efter kör och talare och det finns förhoppning om att det löser sig 
Punkt 4: Oklart, vi får följa upp 
Punkt 5: Tas på detta möte 
Punkt 6: Vissa saker kring cykelvägen togs upp på årsmötet. [1] Angela följer upp för att ordna 
ett nytt möte. Vi behöver definiera sträckningen. 
Punkt 7: Angela har pratat med dansledare, [2] Angela tar fram en intresseanmälan för en kurs, 
preliminärt under hösten. Förslagsvis samtidigt som affischering inför Valborg. 
Punkt 8: Frågan togs upp på årsmötet, inte aktuellt att flytta återvinningsstationen. Däremot 
ville årsmötet att styrelsen driver vidare kring inramning. [3] Tobias tar fram en skrivelse till 
ansvariga att fixa staketet. 
Punkt 9: [4] Angela jobbar vidare med frågan om 3G täckning  
Punkt 10: Den 8 maj anordnar vi en hälsovårdspresentation, ”Sola säkert inför sommaren och 
vad gör man när det händer” omfattande förebyggande och akut hjälp samt sola säkert i 
sommar. Då kan vi även komplettera med intresse för utbildning på HLR. Lokal blir förslagsvis 
i församlingshemmet. [5] Angela ordnar med arrangemanget och bokning av lokal, [6] Angela 
ordnar med separat affisch samtidigt som valborgsaffisch samt hemsidan.  
Punkt 11: På gång, gruppen planerar in tre träffar under maj och juni som sedan får utvärderas. 
Anette meddelar att det även finns 2500:- från föregående verksamhet. 
Punkt 12: [7] Björn undersöker vidare kring stolar/bord. Vi behöver inventera men behovet är 
åtminstone ett nytt tält (ca 3x9m) som köps in under våren, budgetförslag ca 5000kr. 
Punkt 13: Anette meddelar att vi inte fått in någon kaffe- eller utvecklingspeng 2012. 

 
5. Det händer i Furuby 

Styrelsen (inklusive redaktionen) vill ha 220 ex av ”Det händer i Furuby”. Tanken är att vi 
delar ut till medlemmar och nyinflyttade. Angela vill gärna ha ett ex för 2011 i 
ordförandelådan. Anette skickar medlemslista till Birgitta. Distributionen får genomföras av 
frivilliga på olika rundor. Styrelsen hanterar detta när häften kommer. 
 

6. Valborg 
Tema på lotterivinster är: Grillning eller motsvarande. 
 
Vem Vad 

Danne Inköp för fyrverkerier  
Angela Anmäla eldning samt hålla koll på ev eldningsförbud 
Maria Kolla om kören kan sjunga 
Maria Kolla vem som kan hålla vårtal 
Tobias Kolla vem som ordnar med eldvakt, vattenpost och brandslangar 
Björn Inköp av 10st facklor 
Angela Anmäla Valborgsfirande till SMP 
Tobias Inköp korv, kaffe/te, läsk, saft, chokladhjul, lotter och vinster  
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Tobias Sammankalla och rigga tält dagen innan (1530) samt nedrivning dagen efter 
Närvarande Ansvariga för aktiviteter; korv, lotterier, chokladhjul, bollkastning 
Björn Framtagning affischer 
Tobias Jaga fram kokplatta eller köpa ny 

 
 
7. Midsommar 

Vi tar detta vid nästa möte. 
 
8. Garageloppis 

Preliminärt sent i augusti, vi skjuter frågan till nästa möte. Eventuell blir det loppis i Kårestad 
den 27 maj. 

 
9. Uppdrag från årsmötet 

9.1. Cykelvägen 
Se punkt [1]. 
 
9.2. Mobila bodar  
Frågan om mobila bodar tas vid nästa möte. Styrelsen lägger ner frågan om fasta bodar.  
 
9.3. Trivselaktivitet 
Danskursen fungerar som utmärkt trivselkurs, se punkt [2]. 

 
10. Övriga frågor 

10.1. Blommor till Hasses begravning 
Styrelsen beslutar att ge 1000 kr för dekoration samt fond. [8] Anette ordnar inköp och 
överlämning. 

 
11. Nästa möte blir 22 Maj i pensionärsföreningens lokal. 
 
12. Ordförande förklarar mötet avslutat. 
 
 
Furuby 2012-04-03   Justeras 
 
 
…………………………………..  ………………………………….. 
 
Björn Nilsson    Anette Gustavsson 
Sekreterare    Protokolljusterare 


