
Protokoll Järle Byalags styrelsemöte 2010-04-15 
 
Närvarande: Sven Röstlund, Kristina Andersson, Sigrid Rejås, Lasse Carlsson, Gerd 
Höök 
 
1. Formalia: Sven ordförande och Sigrid sekreterare. 
 
2. Föregående protokoll: Godkändes och lades till handlingarna. 

 
3. Övriga frågor: Vem ska röja vägen ner till ån efter Bagarn? Ett tack till Bagarn på 
samma gång. Röjarbete av allmänna områden i byn diskuterades kan ansöka om 
pengar från Leaders bygdemiljonen. Skylt till Järlegården och station, Lasse fixar, 
kan ansöka om Leader pengar. 
 
4. Sigrids kurs: Sigrid berättade om sin kurs. 
 
5. Sommaren: Nästa möte 2/5. Fas3 jobbare ska jobba i minst 6 månader. Planering 
är i full gång.  
 
6. Gångbron: Inget nytt. 
 
7. Kulturvecka: Vecka 43 är det kulturvecka och det vill vi vara med och arrangera. 
Åke Mossberg om Järle med omnejd, Anna-Lisa bokar Åke Mossberg tis- ons- eller 
torsdag. Pubkväll med irländsk tema 23/10 Lasse kollar musik med Richard. 
Bröderna Bergkvist barnteater 24/10.   
 
8. Ekonomi: Lasse redovisade vår ekonomi. Ungdomsverksamheten måste följas 
upp, Lasse pratar med Sieverts om det. Sven kollar upp kontaktperson till Lasse 
angående fakturering för förskolan samt från när det ska faktureras. Lasse ska skicka 
faktura till Bygdegårdarnas Riksförbund för kurslokal till kursen. Kulturbidrag för i 
höstas har kommit in. Lasse ska rapportera in Bygdegårdarnas Riksförbund hemsida 
våra aktiviteter och ekonomi. 
 
9. Rapporter: Öppna Förskolan tar Linda Winestrand och Matilda Elofsson över. 
Gerd fortsätter att fixa fika. 
Vårröjningar har Lasse skrivit anslag om och gick igenom att-göra-listan till 
Järlegården. Soffan ska bytas ut, Lasse gör ett försök att laga men annars köper vi 
en ny. Rummet på övervåningen ska snyggas till. Vad ska vi ha det till?  
Linda Winestrand är med i barn- och ungdomskommittén.  
Yogan på måndagar har varit ett populärt och uppskattat arrangemang. 
Gerd rapporterar från Ervalla Bygdelag. Gerd meddelar att vi inte kan närvara vid alla 
möten. LRF ska ha traktor-race 11 eller 25 september Ervalla Bygdelag får 
återkomma till oss och be om hjälp så får vi ta ställning för att se om vi kan vara med. 
 
10. Avslutning: 
Mötet avslutades. Tack för idag! 
 
 
Vid tangenterna 
Sigrid 


