Protokoll Järle Byalags styrelsemöte 2009-11-18
Närvarande: Sven Röstlund, Kristina Andersson, Sigrid Rejås, Gösta Tegnér, Lasse
Carlsson, Anna-Lisa Hellsing
1. Formalia: Sven ordförande och Sigrid sekreterare.
2. Föregående protokoll: Godkändes och lades till handlingarna.
3. Övriga frågor: Per-Åke Sörman var på Öppna förskolan och diskuterade
dagisplatser. Öppna Förskolan kommer att göra en leksaksrensning.
4. Kulturveckan sammanfattning:
Sön: Birgittas aktivitet var bra 5-6 personer.
Tis: Sagostund med mjukisdjur av Anna-Lisa var omtyckt 6 st barn
Tor: Larz-Thure Ljungdahl om filmen om Sven-Erik Olsson drygt 30 st.
Sön: Nick Borgen ca 30.
Alla arrangemang funkade väldigt bra och vi är alla nöjda med aktiviteterna. Vi
önskade väl lite fler personer på Nick Borgen. Leader Bergslagen har gett byalaget
kulturbidrag för kulturveckan. Sven och Lasse sammanställer.
5. Gångbron: Lasse har skickat ut offertförfrågan till NCC och Skanska om gångbron
över Järleån. Vi väntar på besked efter att besök på plats har skett.
6. Byabladet
Mycket kultur i byabladet. Per-Åke Sörman skriver Malin om, Sigrid skriver om Öppna
förskolan, Birgitta ska ha inspirationsdag och Yoga i januari, Årsmöte, 22/11 senast
till byabladet. Utdelning 12-13 dec.
7. Barn i Bergslagen
Sigrid träffade Anna Magnusson och vi vill gärna hjälpa till med tips. Ta med i
Byabladet.
8. Regler för hyra av Järlegården
Styrelsen enades kring förslaget betr åldersgränser, med en del små ändringar.
Lasse skriver ihop förslaget. Även ett mer omfattande dokument med allmänna regler
redovisades som kommer att bearbetas ytterligare.
Dagisavdelning på Järlegården. Sven väntar på kontakt från kommunen. Vi ställer
oss positiva till det.

9. Årsmöte 2010
6/2 Ervalla gård har startat catering, vi tar maten därifrån. Sven, Gerd, Sigrid och
Lasses mandatperiod går ut. Lasse kollar med revisorer. Styrelsen funderar på
styrelseledamöter.
10. Sommaren 2010
Finns positiva signaler till café, hantverk och sommarmarknad.

11. Rapporter:
Ekonomiskt ser det ut att gå lite back i år, men siffrorna är inte sammanställda än.
Medlemsantalet har minskat en del.
Axbergs utvecklingsgrupp hade möte 22/10 ang. Örebro översiktsplan.
Samrådsremissen från i våras har inarbetats och vad som snabbt lästs är de sämsta
skrivningarna borttagna. Responsen på vårt gedigna arbete från politiker och
kommuntjm är god. Inga ytterligare synpunkter har inkommit, men det finns möjlighet
att svara på förslaget före 13 dec. Lämna till Lasse C om ni kommer på något.
Förslag är under utarbetande för ett samverkansarbete för Axberg kring hållbara
bygder som formas med utgångspunkt från Kvinnersta skolan.
Idéburna föreningar får en del brev som Lasse vill ta del av.
New Bridges om livskvalitet på landsbygdskommuner och Örebro. Tätortsnära
naturreservat. Vi borde träffas och tycka till.
Leader Bergslagen har tagit beslut om den sk bygdemiljonen. För resterande 4 år
finns en miljon avsatt som ”små pengar” kommer att kunna sökas av bygdeföreningar,
för enstaka aktiviteter och investeringsbehov.
Nästa möte 14/1 2010 19.00 Järlegården.
12. Avslutning: Mötet avslutades.

Vid tangenterna
Sigrid

