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Protokoll av styrelsemöte  

Furuby Sockenlag 2018-09-16 

 
Tid och plats: 15.00 Furuby IF klubbstuga 

Närvarande: Tobias Gredemark, Anette Gunnarsson, Anna Bengtsson, Rickar Olbrant, 

Klas Bronvall, Björn Nilsson 

 

1. Ordförande förklarar mötet öppnat. 
 

2. Mötesdagordningen (bilaga 1) godkändes med tre övriga punkter; 10.a – 10.c 

 

3. Till justerare valdes Tobias Gredemark 
 

4. Uppföljning av gamla actionpunkter (från styrelsemöte 2018-03-04) 
1. Ordförande ska boka inventeringsdag i Kyrkeryd => skjuts till våren 

2. Ordförande ska ta fram skrivelse om luftmätning kring asfaltsverket, kom den upp på ett 

årsmöte, Tobias kollar med Britt-Marie kan dra lite i detta. 

3. Ordförande kontaktar personer ang. tillsättning av aktivitetskommitté => vi lägger detta 

på is eftersom festaktiviteterna troligen kommer genomföras mha FIF i fortsättningen. 

4. Styrelsen kan vid behov anordna styrelseutbildning för nya styrelsemedlemmar, 

Landsbygdsutvecklaren kan ordna med utbildningar => vi sparar detta till ny styrelse. 

5. Tobias tar fram verksamhetsberättelse och verksamhetsplan till årsmötet 

6. Anette tar fram ekonomisk rapport till årsmötet => Anette har sammanställt 

7. Tobias bokar lokal för årsmötet  => Mötet inställt 

8. Rickard ordnar semlor/fika till årsmötet  => Mötet inställt 

9. Björn ordnar med kallelse till årsmötet  => Mötet inställt 

10. Tobias stämmer av med valberedningen inför årsmötet 

11. Styrelsen tar fram skrivelse om postutlämningen => Björn kollar med Birgitta 

12. Styrelsen tar fram skrivelse lediga tomter; sockenlagt kan skriva ihop att det finns behov 

av tomter i byn => Björn kan prata med Gudrun hur vi tar fram och skickar en skrivelse. 

13. Tobias meddelar SPF om bidragsansökan 

14. Styrelsen tar upp frågan om högerregelskylt; trafikverket äger byvägen, kan dom sätta upp 

en skylt kan vi kolla med trafikenheten kommunen => Björn kollar med Gudrun.   

15. Styrelsen tar upp frågan om HLR-skyltar => Björn har upp till 2500kr för beställning av 

två anpassade skyltar. Anna kan kolla med kommunen hur vi kan sätta upp. 

 

5. Information från byarna 
Kårestad: ingen information 

 

Attsjö: I somras hölls en lyckad minifestival med musik och mat, dock har några andra 

arrangemang ställts in. Rörande vindkraftfrågan så har Baywa r.e. fått behålla ett tillstånd, det 

gällande 10st 210 m höga vindkraftverk. Dessutom ska deras byggplan presenteras tekniska 

nämnden. Vindkraftsföreningen fortsätter jobba. 

 

Furuby: FIF har i år anordnat valborgs- och midsommarfirande, vilket blev mycket lyckat och 

uppskattat. 

 

Västorp & Fägerstad: ingen information 
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6. Årsmöte 
a. Tobias tar fram en verksamhetsberättelse för 2017 plus en verksamhetsplan 2018.  

b. Anette ställer samman en budget, som exkluderar valborg/midsommar, ekonomisk rapport 

från 2017 framtagen, hänsyn får tas till att inga intäkter/kostnader kring medlemsavgift. 

c. Tobias stämmer av med Valberedningen som behöver värva ordförande, vice ordförande, 

kassör och två revisorer, en revisorssuppleant, samt redaktion till ”Det händer”.  

d. Praktiska arrangemang; Datum blir 14 oktober kl 15:00. Tobias bokar lokal, Rickard 

ordnar med 30st semlor och Anette ordnar med kaffe och te. Björn ordnar med affischer 

och lämnar över utskick v39. 

e. Motioner/Förslag från styrelsen: Styrelsen föreslår att föreningen avvecklas. Se även 10.c 

 

7. SPF bidragsförfrågan (bilaga 2) 
SPF Furuby omfattar hela socknen och har lokala aktiviteter. Deras bidragsansökan omfattar 

aktiviteter i flera steg, där steg 1 är på 7300kr och steg 3 på 5000kr.  

 

Styrelsen bifaller SPF´s ansökan för steg ett, dvs 7300kr. 

 

8. Byliv Furuby Socken bidragsansökan (bilaga 3) 
BFS har äskat 12,000kr. Då Klas är jävig så läggs hans röst ner. Övriga styrelsen beslutar att 

använda resterande bidragsbudget för bidrag till BFS. 

 

Styrelsen bifaller BFS´s ansökan, delvis, till reducerat belopp á 7700kr 

 

9. Båtplatser Hundvik, Årydssjön 
Skogssällskapet vill gärna se att en förening hanterar som medlemsavgifter och håller koll på 

båtplatsen mot en reducerad medlemsavgift. Styrelsen anser att det just nu inte är lämpligt att 

ingå avtal med Skogssällskapet med anledning av nedläggningsförslaget ska behandlas först.   

 

Styrelsen beslutar att inte agera i detta ärende i nuläget. 
 

10. Övriga frågor 

 

10.a Belysning längs spåret 
Anna har lagt ett medborgarförslag om utökad belysning av elljusspåret och föreslår att vi kan 

bjuda ut någon/några representanter från kommunen för att gemensamt visa hur miljön ser ut. 

Det vore lämpligt om vi kan då kan få med personer ur (eller representanter för) Sockenlaget 

och FIF. Styrelsen beslutar ett Anna ordnar med inbjudan.  

 

10.b GDPR och medlemsregistret 
Björn sammanfattar regler kring GDPR och hur det påverkar föreningar. Styrelsen bör ta fram 

en policy samt att medlemmarna aktivt accepterar vårt sätt att hantera uppgifter. Björn gör ett 

utkast till policy.  

 

10.c Fler platser till styrelsen 
Björn föreslår att införa/återinföra suppleantrollen i sockenlaget för att underlätta framtida 

styrelsetillsättning. Då detta måste beslutas på årsmötet så tas det med som förslag från 

styrelsen till årsmötet. 

 

11. Nästa möte 
Nästa möte blir årsmötet 2018-10-14. 
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12. Genomgång av protokoll 
Vi sammanfattar mötets actionpunkter enligt följande: 

1. Ordförande ska boka inventeringsdag i Kyrkeryd (under våren 2019) 

2. Tobias hör med Britt-Marie om hon kan samordna skrivelse om luftmätning runt 

asfaltsverket. 

3. Nya styrelsemedlemmar har möjligheten att erbjudas utbildning, detta får styrelsen ordna 

vid behov. 

4. Björn kollar med Birgitta hur vi kommer vidare med skrivelse om önskemål av byte av 

postutlämning. 

5. Björn kollar med Gudrun hur vi tar fram en skrivelse till kommunen om efterfrågad 

tomtmark 

6. Björn kollar med Gudrun angående här-gäller-högerregeln-skylt 

7. Björn ordnar fram två HLR skyltar (max 2500kr) 

8. Anna kollar hur vi kan sätta upp HLR-skylt dels vid sjön och dels vid korsningen 

byvägen/idrottsvägen 

9. Årsmöte – Tobias ta fram verksamhetsberättelse 2017 samt verksamhetsplan 2018 

10. Årsmöte – Anette tar fram en budget. 

11. Årsmöte – Tobias stämmer av med valberedningen om behov 

12. Årsmöte - Tobias bokar lokal 

13. Årsmöte – Rickard beställer/hämtar 30 semlor 

14. Årsmöte - Björn tar fram affischer och lämnar över utskick senast v39 

15. Anna får bjuda in kommunen för en visning av elljusspåret och behovet av belysning 

16. Björn gör ett utkast till GDPR-policy 

 

13. Ordförande förklarar mötet avslutat. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Furuby 2018-09-   Furuby 2018-09- 

 

 

………………………………..  ………………………………….. 

Björn Nilsson   Tobias Gredemark 

Sekreterare   Protokolljusterare  
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Bilaga 1 – Dagordning 
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Bilaga 2 –Bidragsfo rfra gan SPF 
 

 
 



 sid 6 av 7 

  



 sid 7 av 7 

Bilaga 3 – Bidragsfo rfra gan BFS 
 

 

 


