
 

Furuby Sockenlag Årsmöte 2020 
2020-02-09 Furuby Församlingshem 

1. Mötets öppnande och behöriga utlysta 
Gudrun Holmberg öppnade mötet med att hälsa alla välkomna och en extra varmt välkommen till 
Gudrun Pettersson som efter mötet ska berätta om hur Furuby Sockenlag började. Cirka 30 personer 
närvarande. Årsmötet fann mötet behörigt utlyst.  
 

2. Fastställande och godkännande av dagordning 

Dagordningen (bilaga 1) godkändes utan ändringar. 
 

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

Ordförande Gudrun Holmberg 
Sekreterare Björn Nilsson 
Justerare Anna Bengtsson och Kurt Jacobsson 

 

4. Års- och revisionsberättelser 
Gudrun Holmberg läser upp verksamhetsberättelse 2019 (bilaga 2). 
 
Gisela Soprani presenterar ekonomisk sammanställning av 2019 (bilaga 4) där resultatet redovisades 
till +5,724kr och total kassa på 94,214kr. 
 
Marcus Andersson presenterar revisionsberättelse (bilaga 3) och inga anmärkningar har funnits. 
Därför föreslår revisorerna att styrelsen beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2019. 
 

5. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen 
Årsmötet ger styrelsen ansvarsfrihet för 2019. 
 

6. Motioner och propositioner 
Inga motioner eller propositioner inkomna. 
 

7. Nya stadgar för Furuby Sockenlag (att antas 2020) 
Årsmöte antar nya stadgar för 2020 (bilaga 5). 
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8. Fastställande av preliminärt verksamhetsprogram 
Gudrun Holmberg presenterar verksamhetsplan 2020 (bilaga 2). 

Britt-Marie Svensson föreslår att vi bör få till en bättre vall vid pulkabacken, den är idag inte komplett 
och saknas på höger sida vid nedfarten. 

Årsmötet antar verksamhetsprogrammet 2020 

 

9. Fastställande av årsavgift, samt tidpunkt då den ska vara erlagd 
Årsmötet föreslår en medlemsavgift på 100 kr/familj eller 80 kr för enskild hushåll (att betalas 31 
mars 2020). 
 

10.Val av styrelseledamöter 
Valberedningen presenterar förslag på kandidater. 

Ordförande (2 år)  Gudrun Holmberg  
Kassör (2 år) Gisela Soprani 
Suppleant (1 år) Camilla Andersson 
Två revisorer (1 år) Göran Svensson och  

Marcus Andersson 
En revisorssuppleant (1 år) Anette Gunnarsson 
Tre personer i valberedningen (1 år) Anders Johansson, Lena Billberg  

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

Harald Leandersson 
 
Följande byarepresentanter 2020. Västorp: Seth Sigvardsson, Furuby: Åke och Inga-Britt Nordström, 
Attsjö: Mia Karlsson, Kårestad: information saknas, Fägerstad: ingen representant. 
 
Den vakant plats i valberedning får vi försöka fylla till Höstmötet. 
 
Årsmötet beslutar att valberedningens förslag på styrelseledamöter ska gälla. 
 

11.Firmatecknare 
Årsmötet beslutar att Gudrun Holmberg samt Gisela Soprani var och en för sig och i föreningen 
agera firmatecknare. 
 

12.Övriga frågor 
a. Maria Carlsson undrar vad som händer med Kyrkeryd 

Gudrun Holmberg svarar att Hembygdsföreningen Furuby-Hovmantorp äger Kyrkeryd och att den ska 
säljas men ännu inte sålts. Sockenlagets saker är bortplockade. Britt-Marie Svensson tycker att 
eventuell försäljning av Kyrkeryd också ska komma Furuby socken tillhanda och föreslår att 
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Bilaga 1 - Dagordning 
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Bilaga 2 - Årsberättelse 2019 och 
verksamhetsplan 2020 
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Bilaga 3 - Revisionsberättelse 2019 
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Bilaga 4 – Ekonomisk sammanställning 2019 
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Bilaga 5 - Nya stadgar (giltiga from 2020)
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