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Protokoll av styrelsemöte  
Furuby Sockenlag 2016-06-07 

 
Närvarande: Tobias Gredemark, Björn Nilsson, Klas Bronnvall, Christer Estberg, Angelika 

Dahlberg 

 

 

1. Ordförande förklarar mötet öppnat. 

 

 

2. Mötesdagordningen godkändes. 

 

 

3. Till justerare valdes Tobias. 

 

 

4. Uppföljning av actionpunkter. 

- Siv & Alf Knutsson har tillgång till en ladugård. Långsiktigt vore det bra att få dit stolar 

& bord till Kyrkeryd => Vi skjuter den på framtiden. 

- Sven skickar ut en inbjudan till inventeringsdag (friggeboden och tälten) => läggs in i en 

kalender 

- Välkommen-till-en-levande-by, vem kan dra lite i detta? Uppmuntra till att hälsa på 

alla… Kurt-inge kan fundera på skyltningsförslag? => Klas ringer och reder ut vad som 

gäller kring välkomstskyltar (och hjärtstartarskyltar). 

- Kan vi få fram en ny person som gärna hälsar nyinflyttade (Furuby) välkomna? => 

Majbritt Ingwald har visat intresse. 

- Vi planerar lördag 21 november för en förutsättningslös frukostträff (Björn kollar 

församlingshemmet) => Vi planerar in en dag i februari 2017. 

- Vem kan driva frågan med att bygga plank runt återvinningsstationen? Vad ställer sig 

Sita till det hela och granarna? => Följ upp vad som lovades från Furuby Direkt. 

- Rensa i byn, fixa bänkar och ordna kring pulkabacken. Kan vara en idé till 

samverkansträffen. Byalaget har rensat byn under lång tid, men detta borde vara en mer 

allmän angelägenhet. => Tobias pratar med Furuby byalaget. 

- Uppdatera med Rickard O. som uthyrningsansvarig => Björn 

- Komplettering av skyltar till hjärtstartaren => Klas tar detta i samband med ärende 

ovanför. 

- Inplanering av nytt övningstillfälle för HLR => Tobias kan fråga. 

 

 

5. Information från byarna 

Angelika berättar bla om att tre tomter ska bli tillgängliga för nybyggnation i Kårestad. Christer 

berättar att några av dammarna i Kårestadån kommer öppnas upp för fiskvandring. Klas svarar 

på om att fågelsjön har blivit populär. Gällande vindkraft så har det inte hänt mycket, men 

föreningen väntar på svar från Kalmar länsstyrelse. Tobias rapporterar från Sockenlaget att vi 

skickat in ett yttrande till asfaltsverket med att motsäga sig deras förslag på förändringar. 
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6. Midsommarfirande vid Kyrkeryd 

I år firar vi i Furuby, men styrelsen lägger ut förfrågan till byarna att hålla firandet 2017. 

 

Tider; stången kläs klockan 14, dans börjar kl 15, slutar ca kl 16. Tips! Ta med kokt kaffe.   

Björn samordnar firandet, Christer kan hjälpa till med förberedelse. 

 

Vem Vad 

Rickard, 

Harald? 

Klippa gräset 

Christer? Inköp korv, fika, dricka (lotteriringar finns) 

Christer? Inköp priser till lotterier, chokladhjul, bollkastning, Byakamp och fiskedamm 

 Ansvarig för Bollkastning (inkl medhjälpare) 

Björn Ansvara för Midsommarstång och lövning 

 Ansvara för fiskdamm (inkl medhjälpare) 

Björn Framtagning plansch (Tobias sätter upp) 

 Fråga om Dannes marknadsstånd 

Björn Boka spelemän  

 Dra i Byakampen (förslagsvis tre grenar) 

 Kolla ansiktsmålning? 

Rickard Boka hoppborg 

På plats Lotteriförsäljning (ett vuxen och ett barnlotteri) 

 Uppställning av utrustning 

 Nedplockning av utrustning 

 Konferencier (välkommande och ev byakamp)  

 

 

7. Övriga frågor 

 

7.1. Valborg 

I år blev resultatet -1 062 kr främst pga mindre intäkter, se bilaga 1. Styrelsen föreslår att 

begränsa budgeten på fyrverkerier till 2 500 kr till 2017. Tobias meddelar Danne detta. 

 

 

7.2. Info från hembygdsföreningen 

Hembygdsföreningen vill gärna ha en dialog med Sockenlaget, dels för at pensionärsförebingen 

kommer använda Kyrkeryd (bla pga lägenheten inte är tillgänglig). Dels för att göra Kyrkeryd 

till en samlingspunkt i socknen, tex för att knyta ihop och skapa nya vandringsleder, från Åryd 

och vidare upp mot Attsjö. Hembygdsföreningen är nu uppdelad i en Furuby-del och en 

Hovmantorp-del. Detta kräver att man kommer igång med tex salubod, vatten och avlopp, och 

övriga upprustning av Kyrkeryd. Hembygdsföreningen kommer under hösten komma med en 

konkret förfrågan. Tobias ville till dess att vi i styrelsen tar fram en procedur för hur sponsring 

ska gå till. 

 

 

7.3. Utdelning av Det händer i Furuby  

Vi har fått in reaktioner på att det tagit för lång tid att få boken.  

 

 

7.4. Medlemslista 

Majbritt Ingwald vill ha en medlemslista så hon kan följa upp vilka som är medlemmar och inte 

=> Anette. 
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8. Nästa möte planeras till september ordförande kallar tid och plats. 

 

 

 

9. Genomgång av protokoll 

Vi sammanfattar mötet actionpunkter enligt följande: 

1. Klas reder ut vad som gäller om skyltar 

2. Tobias pratar med Furuby byalag om städning 

3. Björn uppdaterar websidan om uthyrningsansvarig 

4. Tobias undersöker möjligheter om ny HLR-utbildning 

5. Björn samordnar midsommarfirandet 

6. Tobias meddelar Danne ny fyrverkeribudget 

7. Tobias tar fram sponsring procedur 

8. Anette tar fram medlemslista till Majbritt 

9. Tobias kollar till nytt styrelsemöte 

 

 

 

10. Ordförande förklarar mötet avslutat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Furuby 2016-06-07   

 

 

 

 

………………………………..  ………………………………….. 

Björn Nilsson   Tobias Gredemark 

Sekreterare   Protokolljusterare 
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Bilaga 1 - Resultat för Valborg 2016 och 2015 
 

  

Valborg 2016 
   

       

       Utgifter: 
   

Inkomster: 
  

       Fyrverkerier 3 400,00 kr 
  

Försäljning 6 265,00 kr 
 Inköp 3 627,00 kr 

     Facklor 300,00 kr 
     Spolpost  0,00 kr 
     Summa 7 327,00 kr 
   

6 265,00 kr 
 

       

       

       Resultat -1 062,00 kr 
      

 
 

  

Valborg 2015 
   

       

       Utgifter: 
   

Inkomster: 
  

       Fyrverkerier 3 600,00 kr 
  

Försäljning 7 427,00 kr 
 Inköp 3 663,00 kr 

     Facklor 300,00 kr 
     Spolpost  0,00 kr 
     Summa 7 563,00 kr 
   

7 427,00 kr 
 

       

       

       Resultat -136,00 kr 
      

 


