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Protokoll av styrelsemöte  
Furuby Sockenlag 2013-02-06 

 
Närvarande:  Björn Nilsson, Christer Estberg Rickard Olbrant, Tobias Gredemark, Harald 

Leandersson. 
 
 
 

1. Tobias öppnar mötet.  
 
 
 
2. Mötesdagordningen definierades på mötet och godkändes. 
 
 
 
3. Till justerare valdes Rickard Olbrant. 
 
 
4. Uppföljning actionpunkter 2012-11-29: 

� Punkt 1: Vi får följa upp angående skrivelsen rörande staketet vid återvinningsstationen => 
ej påbörjad [1] 

• Punkt 2: Angela fortsätter planera in en träff med Tekniska rörande cykelvägen => ej 
närvarande [2] 

• Punkt 3: Dansledare finns men vi lägger in information på nästa utskick => inget mer görs. 
• Punkt 4: Angela kollar med Ron och Rickard med Kyrkan om hjärtstartare => ej 

närvarande [3] 
• Punkt 5: Diskuteras på detta möte 
• Punkt 6: Angela tar upp ett förslag om att samordna aktiviteter med andra föreningar => ej 

närvarade [4] 
 
 
5. Årsmöte 
Kallelse finslipades på mötet och efter färdigställande ska Björn ordna så den delas ut [5]. Rickard 
påminner [6] valberedningen (Daniel Friberg). Björn [7] ansvarar för arrangemang (bla 25 semlor) 
och bokning av lokal. Angela måste ta fram en verksamhetsberättelse 2012 [8] samt en 
verksamhetsplan för 2012. Anette får ta fram ekonomisk rapport samt revisionsberättelse [9]. 
 
 
6. Kyrkeryd 
Bakgrund: Kyrkeryd ägs av hembygdsföreningen (Furuby/Hovmantorp), men föreningen anser att 
de inte har tid eller kapital att driva det vidare eller kapital att rusta upp det, dessutom är det i 
princip bara Sockenlaget som använder lokalen. Det finns bidrag att få rörande driften. Huset är 
försäkrat genom en hembygdsförsäkring på hembygdsföreningen (men skulle kunna flyttas till 
sockenlaget). Det som fordras är att sköta lokalen. Vart femte år ansöker man om skattebefrielse.  
 
Sockenlaget behöver: 

- bestämma en åsikt i frågan 
- få fram och sätta sig in i information om aktuell status på Kyrkeryd som lokal sett 
- undersöka vilka bidrag är möjliga 
- analysera ekonomiska konsekvenser 
- identifiera eventuella restriktioner på fastigheten 
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Christer får ta fram information om läget med Kyrkeyd [10]. Tobias sammanställer informationen 
[11] och Björn presenterar informationen på årsmötet [12]. 
 
 
7. Prioritera utredningar fritidsmiljöutredning 
Till kallelsen så hänvisar vi till hemsidan för vidare detaljer och att det inte har med årsmötet att 
göra. Arlette får sammanställa ett svar [13]. 
 
 
8. Förfrågan om anslag till skolgården 
Sockenlaget har bidragit med anslag i samband med skolans jubileum 2012. Styrelsen anser att om 
skolan kommer med konkreta förslag så kan vi överväga ett anslag. 
 
 
9. Ersättning el och grillutrustning vid skridskobana  
Styrelsen godkänner anslag för 2x500:- för el i samband med spolning av isbana samt inköp av 
eldkorg mot kvitto. 
 
 
10. Inga övriga punkter 
 
  
11. Nästa möte blir årsmötet. Angela får bestämma datum för nästa styrelsemöte [14]. 
 

 
12. Ordförande förklarar mötet avslutat. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Furuby 2013-02-14   Justerat …………………………. 
 
 
…………………………………..  ………………………………….. 
 
Björn Nilsson    Rickard Olbrant  
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Sekreterare    Protokolljusterare 


