
 

Protokoll av styrelsemöte  
Furuby Sockenlag 2020-05-07 

Tid och plats: 18.00 Utanför Furuby IF Klubbstuga 

Närvarande: Gudrun Holmberg, Gisela Soprani, Nikitas Kiriakidis, Björn Nilsson, Åka Nordström och 

Lena Billberg. 

1. Ordförande förklarar mötet öppnat. 

2. Till sekreterare valdes Björn Nilsson och som justerare valdes 
Nikitas Kiriakidis. 

3. Mötesdagordningen (bilaga 1) godkänns (men kapitelnumreringen 
justeras i protokollet från agendan). 

4. Föregående protokoll 
1. Ordförande bokar inventeringsdag i Kyrkeryd => avvaktar ev försäljning av Kyrkeryd  
2. Birgitta E och Gudrun H kan höra med folk i branschen hur vi kommer vidare med  

paketutlämningen => Styrelsen beslutar att inte driva frågan vidare utan lägga ner ärendet. 
3. Styrelsen bör utreda möjligheterna till bidragsansökningar => arbete får fortsätta   
4. Gudrun H mailar Björn Idlinge om bidragsansökan (aktiviteter) => Idlinge svarar att den 

endast gäller för aktiviteter till en kostnad för ca 50000 eller mer.  
5. Anna B undersöker vilka möjligheter det finns att få bidrag för köp av Kyrkeryd => 

Kyrkerydsgruppen driver denna frågan nu.  
6. Björn N och Gisela S kollar upp medlemsregistret 2019 => klart 
7. Birgitta E ta tag i nästa skrivelse, årgång 39 => klar 
8. Styrelsen går vidare med gärdsgårdsförslaget. Vi söker ett aktivitetsbidrag förslagsvis ifrån SV 

(Studieförbundet Vuxenskolan) => se dagens möte kap 10 
9. Anna B kan ta fram kartor för alla byarna i socknen, främst för utdelning av utskick => 

kvarstår  
10. Gudrun kontaktar skolan om när invigningen av Kyrkparken blir => invigningen ligger på is 

tillsvidare  
11. Anna tar kontakt med Furuby IF om avtal med Kyrkeryd => drivs i Kyrkerydsgruppen 
12. Alla boka datum för höstmöte samt tema => se dagens möte kap 11 

5. Rapporter från respektive byar 
Attsjö: Kicki Hamilton meddelar följande via e-post: “Byastämma avlöpte den 29/2. Åldermannapar 

var Ursula och Sven-Erik Björkman-Sjögren. Huvuduppgiften för styrelsen är att hålla ihop arbetet 

som behövs göras i och runt Attsjö Gamla Skola, samt hålla i olika aktiviteter. Beslut togs bl.a av 

följande aktiviteter: Våffeldag, Aktieträff, Påskknytkalas, Frö/plantbytardag, Loppis. Merparten av 
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dessa är lagda på is, pga Covid-19. Aktieträffen genomfördes i början av mars, och var mycket 

välbesökt. Beslut togs också om en gemensam Bya-odling, vilken har kommit igång. Som alla andra så 

avvaktar vi Covid-19 utvecklingen, och anpassar oss efter den. Kan slå ett slag för Lilla Attsjön som ett 

utmärkt och nära utflyktsmål i dessa tider.” Dessutom har de en välbesökt bokcirkel 6 träffar per år. 

Kårestad: Ingen närvarande. 

Furuby: Åke meddelar att det är lugnt och stilla i byn. Kyrkoparken är färdigbyggd och välbesökt. 

Dock saknas skyltar (tex mot hundar). 

Västorp: Ingen närvarande. 

Fägerstad: Inget att rapportera. 

Övrigt: Inget övrigt. 

6. Budget 
Gisela Soprani rapporterar att hon fått in 76 medlemsinbetalningar hittills i år, vilket ger 7,300 kr. Vi 

har fyra sponsorer till skriften, begärd byapeng på 17,500 kr har också inkommit. Saldo 112,581 kr. 

Gisela har även deklarerat för föreningen. 

7. Kyrkeryd huset 
Lena Billberg berättar hur Kyrkerydsgruppen har arbetat. Gruppen kommer gå ut med en enkät till 

boende i Furuby om/hur man kan tänkas hjälpa till och man följer även upp förslaget om bygdebolag. 

Gudrun Holmberg och Thomas Klüft (FIF) skrev ett brev till Ulla Browne i Hembygdsföreningen 

angående en förfrågan av att hyra Kyrkeryd. Ullas svar var att det inte ännu är aktuellt att stoppa 

försäljningsprocesen. Hembygdsföreningen har heller inte haft styrelsemöte för eventuella beslut. 

Styrelsen ger fortsatt stöd till att Kyrkerydsgruppen att jobbar vidare. Det är styrelsens avsikt att 

kunna reservera ett lämpligt belopp för ett eventuellt köp av Kyrkeryd. 

8. Det händer i Furuby socken, skriften 
Skriften är kopierad och levererade till Björn Nilsson.  

Styrelsen beslutar att skriften endast delas ut till medlemmar, förutom nyinflyttade som får den 

gratis. 

Styrelsen beslutar att i samband med utdelning även ta med extra böcker för direktförsäljning till 

hushåll/personer som inte ännu betalt medlemsavgift 2020.  

Utdelning av skriften sker enligt följande [5]: Byarepresentanterna för Attsjö, Kårestad får ansvara för 

utdelning i sina respektive byar. Furuby tas av Nikitas Kiriakidis och Gudrun Holmberg. Björn Nilsson 

tar Fägerstad, Lysteryd och Västorp.  
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Gisela Soprani tar fram ny medlemslista snarast [6]. Björn Nilsson lägger ut en blänkare på hemsida 

och facebook om medlemsavgift [7]. Styrelsen vill att utdelning sker snarast.  

9. Stora lekplatsen 
Kyrkoparken är klar (frånsett några skyltar). En fråga uppkom angående eluttag på lekplatsen (för tex 

högtalare) men då detta kräver abonnemang så blir det inte genomfört. 

10. Gärdsgårdsstaket 
VI måste ha tillstånd av trafikverket att vi med egna medel planerar bygga gärdesgård mot väg 846. 

Dessutom får staketet inte vara högre än 120cm. Vi måste dock söka byggnadslov. Kjell Gustavsson 

tar ca 500kr/lpm i material/arbete och samkör det med vuxenskolan som en aktivitet. Gudrun kollar 

upp alternativ.  

Styrelsen beslutar att gärdsgårdsbygget ska bli av, men enbart kortsidan mot väg 846. 

Styrelsen kan tänka sig att utföra bygget i slutet av augusti, vilket skulle kunna samordnas med en 

invigning av Kyrkoparken. 

Gudrun Holmberg ordnar även med bygglovsansökan [8] 

11. Höstmöte i Kårestugan 
Styrelsen föreslår att höstmötet hålls söndagen den 18 oktober. På mötet bör vi även kunna välja en 

tredje och sista valberedningsledamot, styrelsen får ta fram förslag på person [9]. 

Gudrun bokar lokal [10]. Tema är ännu inte klart, men styrelsen får komma med förslag [11]. 

12. Tidplan för 2020 
Kalvsviks byalag är inbjudna till kommande styrelsemöte.  

13. Tid och plats för kommande möte 
Gudrun föreslår ett styrelsemöte innan byggdag gärdesgård och återkommer med tid och plats [12]. 

14. Övriga frågor 

14.1 Förfrågningar från FIF 
Anna Bengtsson har ett antal förfrågningar från FIF. Dessa är: 

- FIF vill ta fram en enkät om bybornas förväntningar på FIF.  

Styrelsen beslutar att även Sockenlaget kan delta i enkäten. 
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Bilaga 1 - Kallelse 
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