Protokoll Järle Byalags styrelsemöte 2012-01-10
Närvarande: Sven Röstlund, Sigrid Rejås, Lasse Carlsson, Claes Victorin, Gösta Tegner,
Kristina Andersson, Gerd Höök
Frånvarande: Peter Ekström, Ines Wagner,
Formalia: Sven ordförande och Sigrid sekreterare.
Föregående protokoll: Godkändes och lades till handlingarna.
Övriga frågor: Den här våren är det 10 år sedan det blev klart med Järle Byalags köp av
Järlegården.
Årsmöte verksamhetsberättelse, ekonomi, val, motioner, arrangemang. Sven skriver
verksamhetsberättelse och Lasse redovisade ekonomin. Lasse och Gösta arbetar på
bokslutet. Elin Duvberg och Sofi Rosendal har tillfrågats platser i styrelsen. Gösta och Lasse
pratar med revisorerna och revisorssuppleanterna. Styrelsen utreder medlemmar till
valberedning. Kommittéerna diskuterades.
Gerd har beställt mat och Sven ordnar med annonsering. Gösta och Sven ordnar med dryck.
Claes och Kristina hjälper till innan. Sigrid hjälper till under mötet och diskar.
Diskussionsämnen: Café, hantverk och järnvägen.
Gångbron: Fredrik Idevall på Regionförbundet har kontaktats, men har inget nytt att
rapportera. Fortsatta diskussioner kring var pengar ska tas ifrån och Lasse följer upp.
Järnvägen: Sven har fortfarande inte fått svar från Nora kommun på sitt brev angående
länspendeln.
Ett informationsmöte diskuteras och vi funderar över att bjuda in ansvariga politiker och
tjänstemän från Landstinget, Kommunerna och Länstrafiken, för att få information i ämnet.
I början av mars vore det lämpligt att ha det.
Styrelsen funderade över förslag att agera. Insändare till tidningen, att ta upp det på
”Framtidsforum om Ervallabygden”
Lekplatsen: Sigrid tar fram ett förslag för att ansöka om bidrag för upprustning av lekplatsen.
Vårstädningen av lekplatsen försöker vi ta samtidigt som stationen. -inget nytt.
Bredband: Avtal är skrivet med Telia operator business (fiberblåsning och installation i
fastigheterna) Lasse lägger upp information på hemsidan. Lasse har undersökt om en
gemensam operatörstjänst, men det finns många aktörer och många har redan nu avtal så vi
gör inget gemensamt. 2 st har avsagt sig bredband, så nu är det 33 st som ansluter sig.
Rapporter: Lasse och Daniel har jobbat med hemsidan och ett byablad finns nu länkat till
hemsidan. Gösta skickar fler byablad på PDF till Lasse.
Medlemsläget 2011 presenterades, några sena medlemmar bättrade medlemsantalet men vi
har tappat ca 30 medlemmar.
Ervalla bygdelag har ”Framtidsforum om Ervallabygden” på torsdag 19/1 kl 18.30 i
Ervallaskolans matsal.
Take-off för Tysslinge-Ervalla projektet onsdagen 1/2 kl 18.30 på Garphyttan Folkets Hus.
Bygdegården 2.2 i Hammarbys Bygdegård den 10/3 kl 9.00-15.00.
Nästa möte: Årsmöte den 11/2 2012 kl.18.00 på Järlegården och nästa styrelsemöte den
29/2 kl 19.00 på Järlegården
Avslutning: Mötet avslutades. Tack för idag!
Vid tangenterna Sigrid

