
Protokoll från årsmötet med Furuby Sockenlag

2021-04-25 (online-möte)

Mötet inleddes med att ordförande Gudrun Holmberg gick igenom lite förhållningsregler för
online-mötet.

1. Mötets öppnande och behöriga utlysande
Gudrun Holmberg öppnade mötet med 13 personer närvarande.

Årsmötet beslutade att det är behörigt utlyst.

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

● Frågan om tomter tas upp i kapitel 13.1
● Britt-Marie Svensson sammanfattar läget om utegymet (kapitel 13.2)

3. Val av poster till att leda årsmötesförhandlingarna
Årsmötet valde följande personer till dessa poster:
Ordförande Gudrun Holmberg
Sekreterare Björn Nilsson
Justerare Christina Hamilton och Jonas Karlsson

4. Års- och revisionsberättelser
Gisela Soprani sammanfattar ekonomisk rapport (bilaga 2). Behållning vid årets början:
94,216 kr. Inkomster under året: 35,190kr. Utgifter under året: 39,018kr vilket ger ett resultat
på: -4,547 kr. Behållning vid årets slut: 89,668kr. Den stora utgiftsposten var
gärdesgårdsbygget (till en kostnad av 15,000kr).

Marcus Andersson presenterar även revisorernas revisionsberättelse (se bilaga 3) som funnit att
räkenskaperna inte innehåller några oegentligheter, men anmärker på en viss oordning, och
rekommenderar att styrelsen får ansvarsfrihet för det gångna året.

Gudrun Holmberg läser upp verksamhetsberättelsen för 2020 (bilaga 4).

5. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen

Årsmötet beviljade styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2020.
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6. Motioner och propositioner
Inga motioner eller propositioner inkomna.

7. Nytt förslag till medlemsavgift 2022
Nytt förslag till medlemsavgift 2022: hushåll; höjning till 150 kr, enskild; höjning till 100 kr.

Årsmötet godkänner styrelsens förslag om höjd medlemsavgift

8. Fastställande av preliminärt verksamhetsprogram för 2021
Gudrun Holmberg går igenom verksamhetsplan 2021 (bilaga 2).

Årsmötet beslutar att presenterad verksamhetsplan gäller.

9. Fastställande av årsavgift 2021, samt tidpunkt då den ska vara erlagd
För 2021 så gäller medlemsavgiften på 100 kr/hushåll samt 80 kr/enskild person och betalning
senast 31 maj.

10. Val av styrelseledamöter
Lena Billberg-Hansson berättar om valberedningens arbete och förslag. Följande personer
valdes av årsmötet till respektive poster:

Vice Ordförande (2 år) Anna Bengtsson
Sekreterare (2 år) Björn Nilsson
En ledamot (2 år) Annelie Petersson
En suppleant (1 år) Camilla Andersson samt Andreas

Thorsjö (extra)
Två revisorer (1 år) Göran Svensson och Marcus

Andersson
En revisorssuppleant (1 år) Anette Gunnarsson
Tre personer i valberedningen (1 år) Lena Billberg-Hansson, Alexander

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

Harald Leandersson

Sedan tidigare är Gudrun Holmberg ordförande och Gisela Soprani kassör. Dessutom väljer
byalagen sina representanter till Sockenlagets styrelse; i Attsjö är Christina Hamilton, i Furuby
är det Åke och Inga-Britt Nordström, i Västorp är det Seth Sigvardsson, Kårestad har ej valt
någon (men information går till byalagets ordförande Karolina Fransson  och Fägerstad har
ingen representant.

Årsmötet beslutar att godkänna val enligt förslag.
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11. Firmatecknare
Som firmatecknare föreslås Gudrun Holmberg (xxxxxxxx-xxxx) och Gisela Soprani
(xxxxxxxx-xxxx)

Årsmötet beslutar att Gudrun Holmberg samt Gisela Soprani var och en för sig och i
föreningen får agera firmatecknare 2021.

12. Övriga frågor

Inga övriga frågor

13. Information

13.1. Tomter
Gudrun Holmberg och Björn Nilsson har förberett en ny skrivelse adresserad till Växjö
kommun, kommunfullmäktige och kommunstyrelse. I skrivelsen föreslås att Växjö kommun
köper in mark i Furuby men även i Kårestad avsedd för både villatomter och lägenheter. Gärna
i närhet av busshållplats och i Furuby gärna utmed Byvägen.

Maria Carlsson frågar om något nytt kring stora grusplanen och Vidingehems planer. Även den
ytan skulle ju kunna användas för villatomter. Lena Billberg-Hansson anser dock att för Furuby
IF’s skull vore det bra att ha kvar (hela/delar av) grusplanen. Ingen ny information finns i
frågan kring grusplanen eller Vidingehems planer

Årsmötet beslutar att styrelsen skickar in en skrivelse ang tomter

13.2. Utegym
Britt-Marie Svensson har lagt fram ett förslag till Tekniska Förvaltningen om ett utegym,
sammanlagt nio stationer längs med 800-metersslingan. Kommunen jobba nu med att ta fram
en kalkyl på kostnaderna.

13.3. Badplatsen
Britt-Marie Svensson berättar att Kommunen satt dit en ny gungställning med sand som
underlag. Nya gångplattor har lagts utanför dörrarna till toaletterna. Några björkar har huggits
ner och veden blir tillgänglig för grillning. Runt grillen har man även satt upp en ny
avställningsyta. Britt-Marie söker efter material till att rusta upp den lilla grillplatsen vid de
första broarna.
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Britt-Marie meddelar också att soptunnorna nu flyttas ner från badplatsparkeringen till
omklädningsrummen, dessa måste dock de flyttas upp igen vid tömning.

Sockenlaget får höra med Skogssällskapet om att fixa den trasiga anslagstavlan med affischen
på allemansrätten vid Gäddemad.

Maria Carlsson undrar om man kan förbättra stigen mellan Hundvik och badplatsen så den blir
mer lättframkomligt. Detta är redan ett pågående ärende i styrelsen.

Marcus Andersson undrar om vad som händer med bryggorna vid Hundvik. Svaret är att
ärendet ligger det hos Länsstyrelsen. Det har dragit ut i på tiden bla pga att det finns en
fornåker i närheten. Kontaktperson från Furuby är Mikael Tersmark.

14. Avslutning
Ordförande Gudrun Holmberg tackar av Nikitas Kiriakidis med en present senare. Gudrun
tackar även styrelsen, Britt-Marie Svensson, valberedningen samt alla i mötet och förklarar
mötet avslutat. Gudrun kallar till nytt styrelsemöte en gång till innan sommaruppehållet.

……………………………………… …………………………………………
Björn Nilsson Gudrun Holmberg
Sekreterare Ordförande

………………………………………… …………………………………………
Justerare Justerare
Christina Hamilton Jonas Karlsson
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Bilaga 1 – Dagordning
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Bilaga 2 – Ekonomisk sammanställning
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Bilaga 3 – Revisorernas rapport
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Bilaga 4 – Verksamhetsberättelse och verksamhetsplan
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