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Protokoll av styrelsemöte  
Furuby Sockenlag 2015-01-31 

 
Närvarande: Christer Estberg, Anette Gustavsson, Björn Nilsson, Sven Olsson, Rickard Olbrant 

 

 

1. Ordförande förklarar mötet öppnat 

 

 

2. Mötesdagordningen definierades på mötet och godkändes 

 

 

3. Till justerare valdes Rickard Olbrant 

 

 

4. Uppföljning actionpunkter 

 

Gamla actionpunkter: 

[2] Björn meddelar rektorn och FIF att vi är klara för montering, och att vi kan montera 

enheten på skolan innan höstmötet => [1] Björn kontaktar Angela att snarast köpa in 

hjärtstartaren. Ron är informerad om att vi skulle kunna placera den i FIFs klubbstugan 

speciellt om det ska ske en ombyggnad. [2] Björn följer placeringsfrågan.    

[3] Sockenlaget ska ta fram utskick för information och utbildning => senare (ev i samband 

med FIF-dagen). 

[5] Rickard placerar oss i kö för automatisk skylt mellan Fägrevägen och Byvägen => vi står 

kvar i kön och avvaktar 

[6] Angela kollar vem som är ansvarig för att hålla ordning på sopstationen => pågår 

[9] Vi ordnar en inventeringsdag i friggeboden, [3] Sven bjuder intill inventeringsdag  => 

kommer (ta med Danne och märkningsprylar) 

[11] Sockenlaget kan börja med en inventering av bänkar spåret => se [9] 

[12] Sockenlaget ordnar med en fixardag (kring pulkabacken) efter inventeringen => prel maj 

 

Nya punkter från höstmötet: 

[1] Christer får dra undersökningen av asfaltering av isbanan vidare 

[2] Björn får kolla med FIF angående placering av hjärtstartaren 

[3] Sockenlaget får undersöka möjligheterna till inköp av Välkommen-till-en-levande-by-skyltar 

till byn/byarna, tas genom samverkansträff 

[4] Sockenlaget kan mha Gudrun arrangera föreläsning med boktema => [4] Björn kollar med 

Gudrun om hon kan dra i detta, tex på facebook så kan sockenlaget sedan informera och boka upp 

lokal. 

[5] Sockenlaget mha av Maria Carlsson undersöker möjligheterna till nytt postnummer 

 

Punkter från förra mötet 2014-11-16: 

 [2] Vidareutveckla sockenlaget, följ upp enligt: 

FIF, Johannes Grimheden och Föräldraföreningen => Björn 

HBF & Kårestad byalag, SPF => Christer 

Attsjö byalag och Fägerstad => Sven 

Västorp => Angela 

Gymmix och Furuby byalag => Anette 

[5] Sven planerar in Samverkansträff (prel Juni) 
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5. Nya punkter 

5.1. Årsmötet 

Vi diskuterar vad som hänt och vad vi planerar för året. [6] Sven ställer samman 

verksamhetsberättelse och verksamhetsplan inför årsmötet. [7] Sven köper in semlor till 

årsmötet. 

Val av styrelseledamöter 2015: vice ordförande, sekreterare, revisorer, revisorsuppleant, 

valberedning och redaktion till Det händer. [8] Björn kontaktar valberedningen med 

information. [9] Björn ordnar med kallelse och utskick för årsmötet. [10] Anette ansöker om 

byapeng för 2015 (senast 31 mars). 

 

 

6. Inga övriga punkter 

 

 

7. Datum årsmöte och styrelsemöte 

Årsmöte planeras till 1 mars kl 15:00 i församlingshemmet.  

Nästa styrelsemöte planeras Kyrkeryd den 11 april kl 09:00 med inventeringsdag. 

 

  

8. Ordförande förklarar mötet avslutat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Furuby 2015-01-31   

 

 

 

 

…………………………………..  ………………………………….. 

Björn Nilsson   Rickard Olbrant 

Sekreterare   Protokolljusterare 


