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Protokoll från årsmötet med Furuby Sockenlag  
2019-02-10 Församlingshemmet Furuby 

 

 

 

Mötet inleddes med att Eva-Marie Strååth, rektor för Furuby Skola, presenterade vad som 

händer på skolan idag och hur man jobbar där. Efter detta fick Anders Bengtsson, ordförande 

för Vidingehem, presentera hur Vidingehem jobbar och tänker för framtiden. 

 

1. Mötets öppnande och behöriga utlysande 
Gudrun Holmberg öppnade mötet med drygt 20 personer närvarande. Årsmötet beslutade att 

det är behörigt utlyst. 

 

2. Fastställande och godkännande av dagordning 
Dagordningen (bilaga 1) godkändes med följande tillägg: 

• Punkt 7 i dagordningen ”Revidering av stadgar” ska vara kap 6.1 

• Efterföljande kapitel numreras därför om  

 

3. Val av poster till att leda årsmötesförhandlingarna 
Årsmötet valde följande personer till dessa poster:  

Ordförande Gudrun Holmberg 

Sekreterare Björn Nilsson 

Justerare Stefan Karlsson och Tobias Gredemark 

 

4. Års- och revisionsberättelser  
Gudrun Holmberg läser upp verksamhetsberättelsen för 2018 (bilaga 2).  

 

Gisela Soprani sammanfattar ekonomisk rapport (bilaga 3). Behållning vid årets början: 94,815 

kr. Inkomster under året: 14,830kr, utgifter under året: 21,265 kr vilket ger ett resultat på:  

-6,425 kr. Behållning vid årets slut: 88,390 kr. 

 

Marcus Andersson presenterar även revisorernas revisionsberättelse (se bilaga 4) som funnit 

räkenskaperna vara i god ordning och rekommenderar att styrelsen får ansvarsfrihet för det 

gångna året. 

 

5. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen 
Årsmötet beviljade styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2018. 
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6. Motioner och propositioner 
Inga motioner eller propositioner inkomna men dock ett förslag från styrelsen, se kap 6.1 

6.1 Revidering av stadgar 
Björn Nilsson presenterar styrelsens förslag på reviderade stadgar (se bilaga 5). Ändringarna 

ok. Med följande ändringar:  

• Paragraf 3 och 6: ledamot ska listas före suppleant  

• Paragraf 7: förtydligande att suppleantens rösträtt gäller på styrelsemöte  

 

Årsmötet beslutar att stadgeändringarna ska godkännas med de två synpunkterna. 
 

7. Fastställande av preliminärt verksamhetsprogram för 2019 
Gudrun Holmberg går igenom verksamhetsplan 2019 (bilaga 2).  

 

Årsmötet beslutar att presenterad verksamhetsplan gäller. 
 

 

8. Fastställande av årsavgift, samt tidpunkt då den ska vara erlagd  
Styrelsen föreslår en årsavgift för 2019 på 100 kr/hushåll samt 80 kr/enskild person och 

betalning senast en månad efter utgivning av Det händer i Furuby 

 

Årsmötet beslutar att behålla samma avgift som föregående år.  
 

9. Val av styrelseledamöter 
Tobias Gredemark berättar att valberedningen har haft det svårt att få tag på intresserade 

personer. Följande personer valdes av årsmötet till respektive poster: 

 

Vice Ordförande (2 år)   Anna Bengtsson 

Sekreterare (2 år) Björn Nilsson 

En ledamot (2 år) Nikitas Kiriakidis 

Två revisorer (1 år) Göran Svensson och Marcus 

Andersson 

En revisorssuppleant (1 år) Anette Gunnarsson 

Tre personer i valberedningen (1 år) Tobias Gredemark, Stefan Karlsson, 

samt en vakant 

Val av redaktion till "Det händer i Furuby" (1 år) Birgitta och Christer Estberg samt 

Harald Leandersson. 

 

Dessutom väljer byalagen (Kårestad, Attsjö, Västorp och Furuby) in sina representanter. 

Den tredje i valberedningen kan skjutas till Höstmötet. 

 

Årsmötet beslutar att godkänna val enligt förslag. 
 

 

 



10. Firmatecknare

Årsmötet beslutar att Gudrun Holmberg samt Giselq Soprani var och enftir sig och i
ft)reningen agera tirmatecknare 2 0 I 9.

11. Ovriga frågor

1 1 .1 T rafiksituationen
På mötet uppkom några öwiga frågor rörande trafiksituationen på och i anslutning till
Byvägen. Följande togs upp:

o Vad gäller egentligen fiir utfartsregler till byvägen? Anders Bengtsson undersökte

frågan efter mötet och konstaterade att det ÄR högerregeln som gäller-
o Förslag att såinka hastigheten på Byvägen.
o Angående gang och cykelvägen så kan det varaide atttatpp fuägan med Bo Svensson

på Trafikverket och hiinvisa till medel fiir os§ddade trafikanter.
o Förslag om att anlägga en gång- och cykelväg på den del av åingen där V/A iir nergrävt

eftersom den sträckningen inte direkt kan bebyggas. Då behöver man inte göra lika lång

gang- och cykelväg på Byvägen.

11.2 Läget med tomter
Vad kan man göra ftir att erbjuda fler byggbara tomter i Furuby? Frågan är redan aktualiserad i
styrelsen som jobbar vidare med detta på kommande styrelsemöten.

12. Avslutning
Ordfiirande forklarar mötet avslutat och delade ut gåvor till Redaktionen, avgående ledamot

Rickard Olbrant samt Allan Karlsson och Sockenlagets styrelse.

Björn Nilsson
Sekreterarc

w4H

Justerare
Stefan Karlsson

Ordforande

Justerare
Tobias Gredemark

319
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Bilaga 1 – Dagordning 
  

Dagordning för årsmöte med Furuby Sockenlag 2019 
 

1. Mötets öppnande och behörigt utlysande. 

 

2. Fastställande och godkännande av dagordningen. 

 

3. Val av ordförande, sekreterare och 2 protokollsjusterare för årsmötet. 

 

4. Års- och revisionsberättelserna. 

 

5. Fråga om ansvarsfrihet för avgående styrelsen.  

 

6. Motioner och propositioner, samt förslag som av styrelsen hänskjutits till 

årsmötet. 

 

7. Förslag till stadgar för Furuby Sockenlag (att antas 2020) 

 

8. Fastställande av preliminärt verksamhetsprogram. 

 

9. Fastställande av årsavgift, samt tidpunkt då avgiften skall vara erlagd.  

10. Val av  

      * Vice ordförande, sekreterare, ledamot ojämnt år 

          Ledamöterna väljs växelvis för en mandatperiod av två år.  

          (Ordförande och kassör, väljs jämna år. Vice ordf och sekr, väljs udda år). 

          Även fyra representanter från vartdera byalaget väljs som ledamöter. 

 

* Två revisorer och en revisorssuppleant. Mandatperiod ett år 

 

* En valberedning bestående av 3 personer. Mandatperiod ett år  

 

* Redaktion för ”Det händer i Furuby socken” 

 

11. Firmatecknare 

 

12. Övriga frågor 

 

13. Avslutning 
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Bilaga 2 – Verksamhetsberättelse och verksamhetsplan 
 

 

Verksamhetsberättelse för Furuby Sockenlag för 2018 

Verksamheten för Sockenlaget under det gånga året har varit följande: 

– Sockenlaget har haft 3 st styrelsemöten och kallat till 2 årsmöten varav det 

första ställdes in. 

– Boken om Det Händer i Furuby blev aldrig av till utgivning varav detta år 

ingen bok till tryck. 

– De sedvanliga festarrangemang som valborg och midsommar togs hand av 

Furuby IF detta år. Men Sockenlaget stod för kostnaden för fyrverkeriet. 

  – 2 st remissvar har lämnats. En till Växjö Kommun ang Furubys lekplatser 

och en till Asfaltverket Mark och beläggning ang: Asfaltverket Fastigheterna 

Furuby 5:11 och 5:14 (intill återvinningstationen, väg 25) 

– Revidering av nya stadgar i Furuby Sockenlag förslag läggs fram till 

årsmöte 2019,beslut årsmöte 2020. 

Verksamhetsplan 2019 

- Februari Årsmöte 

- April tisdagen den 2/4 Företagskväll. Bjuder in Furuby Socken till en 

nätverksträff. 

- Maj Fyrverkeri till valborgsmässoafton. Det händer… kommer ut. 

- Juni Medverkar i Furuby loppet med information om Furuby 

Sockenlag 

- Sept Föreningsfrukost kl 9,30. Bjuder in samtliga ordf eller resp från 

sockens föreningar. 

- Okt söndagen den 20/10 Attsjö skola Höstmöte med kulturinslag. 

Fortlöpande Kommunal kontakter och övriga myndigheter, styrelsemöte 

minst 4 st. under året, uppdatering via hemsidan för senaste information. 

Budget förslag 
Utgifter: Fyrverkerier                 3 000:-                Inkomster: Medl avgifter             16 000:- 

               Årsmöte                        1 500:-                                 Kommun bidrag         15 000:- 

               Företags/föreningsmöte 3 000:-                                Uthyrning                        

500:- 

               Det händer i Furuby     12 000:-                                Annons D H i F           3 200:- 

               Aktivitetsbidrag           15 000:-                                                                   34 700:- 

               Öv utlägg, styrelsen       5 000: - 

                                                       39 500:- 
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Bilaga 3 – Ekonomisk rapport 
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Bilaga 4 – Revisorernas rapport 
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Bilaga 5 – Revidering av stadgar 

Förslag till stadgar för Furuby Sockenlag (att antas 
2020) 

§ 1 Ändamål 

Furuby Sockenlag har till uppgift att 

- tillvarata socknens intressen i kommunen 

- verka för en trivsam samvaro mellan sockenborna  

- understödja och främja kulturell samvaro. 

Sockenlaget är politiskt och religiöst obundet. Verksamheten bygger helt på frivilliga och 

kostnadsfria insatser från medlemmarna. Dock skall direkta utlägg för verksamheten 

ersättas av Sockenlaget. 

 

§ 2 Medlemskap 

Medlemskap i Sockenlaget kan vinnas av alla som, vill ägna sig åt det i § 1 sagda. 

Föräldrars medlemskap omfattar även barn under 18 år utan särskild medlemsavgift. 

Årlig medlemsavgift beslutas av årsmötet att gälla för innevarande kalenderår, dock fram 

till nästa årsmöte. 

 

§ 3 Styrelse 

Styrelsen består av ordförande, v ordförande, sekreterare, kassör, suppleant, ledamot samt 

en ledamot från vardera byalagen i Kårestad, Attsjö, Västorp och Furuby. Ledamöterna från 

byalagen väljs av respektive byalag. 

Styrelsen har att verkställa på stormötena fattade beslut.  

Styrelsen sammanträder på ordförandens kallelse, då någon ledamot så begär, dock minst 4 

gånger per år, förutom årsmötet. 

Styrelsen skall till årsmötet lämna årsberättelser vad avser verksamhet och ekonomi för det 

gångna året. 

Styrelsens är beslutsmässig om minst 5 ledamöter deltar i beslutet. 

Styrelsen har att till årsmötet utarbeta och framlägga förslag till verksamhet för kommande 

år.  

 

§ 4 Räkenskaper 

Sockenlagets räkenskaper skall föras per kalenderår och skall vara avslutade senast en 

vecka före årsmötet. Räkenskaperna handhas av kassören, som tillika med ordförande är 

firmatecknare, var och en för sig. 

 

§ 5 Revision 

Sockenlagets verksamhet och ekonomiska förvaltning skall granskas av två vid årsmötet 

utsedda revisorer. 

Revisorerna kan inte vägras ta del av några handlingar, som rör verksamhet och ekonomisk 

förvaltning. 

Årsrevisionen skall vara avslutad till årsmötet och revisionsberättelse, ställd till årsmötet, 

skall överlämnas till styrelsen. 

Om styrelsen sammanträder med anledning av framställda revisionsanmärkningar, skall 

revisorerna vara närvarande. 

 

§ 6 Årsmötet 

Årligen skall hållas 2 möten för samtliga medlemmar. Årsmötet skall hållas före sista mars. 
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Kallelse till årsmötet utfärdas senast 14 dagar före årsmötet på sätt, som föregående 

årsmöte bestämt. 

På årsmötet skall följande ärenden behandlas: 

 

1. Mötets öppnande och behöriga utlysande. 

2. Fastställande och godkännande av dagordningen. 

3. Val av ordförande, sekreterare och 2 protokollsjusterare för årsmötet. 

4. Års- och revisionsberättelserna. 

5. Fråga om ansvarsfrihet för avgående styrelsen.  

6. Motioner och propositioner, samt förslag som av styrelsen hänskjutits till årsmötet. 

7. Fastställande av preliminärt verksamhetsprogram. 

8. Fastställande av årsavgift, samt tidpunkt då avgiften skall vara erlagd.  

9. Val av  

* Ordförande, v ordförande, sekreterare, kassör, suppleant och en ledamot. Ledamöterna 

väljs växelvis för en mandatperiod av två år. (Ordförande och kassör, väljs jämna år. Vice 

ordförande och Sekreterare, väljs udda år). Suppleanten väljs för en mandatperiod på ett år. 

Även fyra representanter från vardera byalag väljs som ledamöter. 

* Två revisorer och en revisorsuppleant. Mandatperiod ett år 

* En valberedning bestående av 3 personer. Mandatperiod ett år  

* Redaktion för ”Det händer i Furuby socken” 

10. Firmatecknare 

11. Övriga frågor 

12. Avslutning 

 

§ 7 Rösträtt 

Varje medlem har en röst. Beslut fattas med enkel majoritet. Vid lika röstetal har 

ordföranden utslagsröst. Suppleant har yttranderätt men endast rösträtt om styrelsen inte är 

fulltalig. 

 

§ 8 Stadgeändring 

Förslag till stadgeändring skall vara styrelsen till handa senast en månad före årsmötet. 

Beslut om stadgeändring skall ske med minst 2/3 majoritet av de närvarande, vid två på 

varandra följande årsmöte.   

 

§ 9 Upplösning av Sockenlaget 

Om intresset för Sockenlagets verksamhet försvinner, skall Sockenlaget upplösas. 

Beslut om upplösning skall fattas med minst 2/3 majoritet av de närvarande vid två på 

varandra följande ordinarie årsmöten.  

Sockenlaget kan ej upplösas om minst 12 personer kvarstår och fullgör Sockenlagets 

förpliktelser. 

 

§ 10 Tillgångarnas fördelning 

Upplöses Sockenlaget, skall tillgångarna realiseras. Influtna medel skall användas till 

någon verksamhet i Furuby Socken, som överensstämmer med Sockenlagets intentioner. 

Beslut om detta fattas av det sista årsmötet 

 

 

 


