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Protokoll av styrelsemöte 
Furuby Sockenlag 2014-04-12

Närvarande: Christer Estberg, Anette Gustavsson, Björn Nilsson, Sven Olsson, Angela Wallin

1. Ordförande förklarar mötet öppnat

2. Mötesdagordningen definierades på mötet och godkändes

3. Till justerare valdes Sven

4. Uppföljning actionpunkter

Nya actionpunkter styrelsemöte 2014-02-15:
• Christer kan fråga asfaltsverket vad det skulle kosta att asfaltera lilla grusplanen. => 
Återkommer efter träff med representant från asfaltsverket [1].

Beslut från årsmötet 2014:
12) Årsmötet beslutar att vi trycker upp 220 ex. (av DhiF) => Klar, Allan och Sven delar ut 
under v15.
13.1) Årsmötet beslutar att styrelsen har mandat att förhandla vidare med 
hembygdsföreningen rörande Kyrkeryd.=> Hembygdsföreningen vill rensa ut så mycket som 
möjligt ur boden. Det finns även en parkkommitté för Kyrkeryd (Harald är sammankallande).
13.3) Årsmötet ger styrelsen mandat att inhandla en hjärtstartare/skåp tillsammans med FIF. 
=> Angela inväntar offert på en styck hjärtstartare samt skåp och kurs [2]. 
13.4) Årsmötet beslutar att styrelsen vidare utreder farthinder utanför Kyrkeryd samt ”din 
fart” på byvägen. => Hembygdsföreningen har servitut på vägen, Christer undersöker deras 
ståndpunkt [3]. Rickard kan undersöka möjlighet att få hit en automatisk skylt [4].

Återstående punkter från protokoll 2013-06-04:
• [5] Farthinder på Häradsvägen => Rickard står på ett underhållskontrakt som underhålls av 
boende längs vägen. Sockenlaget kan betala för två trälådor á 1000 kr/st. Den 15 April kan 
dessa ställas fram på utsatt plats [5].

Återstående punkter årsmöte 2013-03-03:
• [Å6] Angela får dra i HLR (och hjärtstartar) kurs => vi avvaktar kurs i samband med ev 
inköp hjärtstartare (obs! ev demo i samband med Furubyloppet 7 Juni?) [6].

Äldre punkter som lever kvar:
• Tobias tar fram skrivelsen rörande staketet vid återvinningsstationen => Angela kollar vem 
som är ansvarig för att hålla ordning på stationen [7]. 
• Angela tar upp ett förslag om att samordna aktiviteter med andra föreningar => Inget aktivt 
gjort, HLR blir ju en gemensam sak. Även FIF-pub efter valborg är ett exempel, men det sker 
spontant. Lämpligt vore att ha en gemensam träff innan årsmötena SPF, 
Hembygdsföreningen, sockenlaget, FIF och byalagen. Björn tar fram lista med 
kontaktpersoner från respektive förening/lag [8]. Vid ett senare styrelsemöte planerar vi in en 
samverksansträff [9].
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5. Valborg

Tema på lotterivinster: Grill

Vem Vad
Danne Inköp för fyrverkerier (gärna facklor)
Angela Anmäla eldning samt hålla koll på eventuellt eldningsförbud
Anette / Maria Kolla om kören kan sjunga
Alla Ev. kolla vem som kan hålla vårtal
Sven Inköp av 12st facklor
Sven Anmäla Valborgsfirande till SMP
Angela Inköp 2xbullens korv, kaffe/te, 2 backar läsk, saft, chokladhjulsvinster,

lotterivinster (1 vuxen och 1 barn), lotteriringar (Anette har fixat) och 
bollkastningsvinster

Alla Träffas att rigga tält och grilla dagen innan (från kl 1800) samt 
nedrivning dagen efter.

Sven Fråga Danne om marknadsstånden
Björn Framtagning affischer och uppsättning på anslagstavlor
Tobias Eldansvarig 
Maria? Ansvariga korvförsäljning
Sven Förbereda vattenpost (bajonettfattning) och brandslangar
? Ansvariga lotterier
Lena J? Ansvariga chokladhjul
Sven, Rickard? 
Micke

Ansvariga bollkastning

Rickard? Klippa gränsmatta

Hållpunkter:
19.00 Firandet öppnas
19.30 Kören
20.15 Brasan tänds
21.00 Fyrverkerier nere vid sjön

6. Övriga punkter

6.1. Framtagning av mötes- och aktivitetskalender
Sven eftersöker en sammanställning med vad behöver göra inom sockenlaget månadsvis. 
Björn tar fram förslag [10] och mailar ut till Sven och Angela.

6.2. Framtagning av budget och utfall
Sven föreslår att vi tar fram en överblick av ekonomin, Anette summerar inkomster- och 
utgifter [11].

6.2 Nya medlemmar
När folk flyttar in så brukar vi dela ut ett ex av Det Händer i Furuby samt inbetalningskort. 
Sven ordnar fram fler inbetalningskort. Sven har extra exemplar av DHiF. Björn tar fram 
tidigare beskrivning av sockenlaget [12]. 
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7. Nästa styrelsemöte preliminärt lördagen den 10 Maj kl 0900 i SPF Tranan med fokus på 
Midsommarfirandet.

 
8. Ordförande förklarar mötet avslutat.

Furuby 2014-04-12

………………………………….. …………………………………..

Björn Nilsson Sven Olsson
Sekreterare Protokolljusterare


