Styrelsemöte Järle Byalag 29 februari 2012
Plats: Järlegården 19.00-21.00
Närvarande: Michael Dybeck, Kristina Andersson, Ines Wagner, Lasse Carlsson, Sven Röstlund, Elin Liw
Duberg, Gösta Tegner, Sigrid Rejås
Frånvarande: Claes Victorin
Formalia: ordförande och sekreterare, dagordning: Sven ordförande och Sigrid sekreterare, dagordningen
godkändes.
Föregående protokoll: Godkändes och läggs till handlingarna.
Konstituerande av styrelsen: Lasse kassör, Sigrid sekreterare, övriga invalda ledamöter
Årsmötet: Ett härligt årsmöte med 41 närvarande (varav 8 barn)
Kommande möten: 2 april, 21 maj, 27 augusti, 15 oktober, 19 november, 14 januari 2013, årsmöte 9
februari 2013
Övriga frågor: Jenny Eknor dansare i Togo, afrikansk afton med mat, maracas etc. Inom mars-april
förslagsvis 31/3 eller 14/4 Elin kontaktar och meddelar. Järlegården firar 10 år i byalagets ägo.
24 mars Länsbygderådet årsmöte Järnboås. Kräftskiva/Surströmming skiva på höstkanten, mitten/slutet
augusti Micke ansvarar för detta. Bypasset från Nora bygderåd (6 mars möte nästa gång i Gyttorp)
koordinater för att hitta besökspunkter. Leader Bergslagen sponsrar. Lasse har föreslagit stämpelpunkter för
Järle, Skärmarboda, och Järle stad. Lite som geo-caching.
Ekonomi med budget: Lasse redovisade för våra tillgångar. Föreslagen investering är att bygga busskur
vid Järlegården för skolbarnen, Lasse kontaktar kommunens bussansvarige, Bosse Fredriksson.
Järlegården bör målas om.
Isbanan: Utrustningen bör ses över. Lamporna är ok, slangar, isskrapa och annat behöver en översyn. Sven
tillsammans med Johan Skyman eller Victor Liw kontrollerar.
Byablad: Sista dag för material 3 mars. Delas ut helgen v 12. Innehållet diskuterades.
Planering våren: Röjardagar, marknad, café, hantverk, andra evenemang: Röjardagar: Stationen 12 maj
och Järlegården 26 maj kl. 10.00, korvgrillning. Marknad 30 juni 10.00-16.00. Caféet öppnar 16 juni och har
öppet till 12 augusti samt 3 helger efter det. Hantverket öppnar 2 juli och har öppet varje dag till 12 augusti
samt 3 helger efter det. Grillkväll 28 juli.
Länspendeln: Jonas Karlsson, landstingsråd, har erbjudit sig att komma till Järle och informera om planerna
angående länspendeln. Förslag till den informationen i april på Järlegården.
Bredband: De flesta har fått sitt inkopplat till husen. 12 april är det lovat vara klart. Betalning före sista mars.
32 st fastigheter inklusive Järlegården. Jordbruksverket har godkänt vår projektredovisning och därmed har
vi fått ut de pengar vi budgeterat för.
Gångbron: Inget nytt.
Lekplatsen: Sigrid tar fram budgetförslag på föreslagna åtgärder och skickar till Lasse. Kommunen och
Leader Bergslagen kan vi vända oss till för att ansöka om pengar.
Framtidsforum Ervallatraktens lokala utveckling: 2006 gjordes den senaste utvecklingsplanen i Järle och
den bör vi gå igenom och revidera, Lasse skriver ihop detta. Omställning Sverige/ Ställ om Nora är en aktiv
facebook grupp. Vi bör se över om vi kan starta en "Ställ om Järle" eller iallafall en utvecklingskommitté
under Järle Byalag med omställningsinriktning.
Rapporter: 13-15 april är det bokmässa på Conventum och då introduceras den nya boken "Ställ om
Sverige". Cykelleder i Bergslagen är ett spännande Leaderprojekt och vi siktar på att få en led till Järle i
Bergslagstramp. Leaderstämma i Hällefors den 25 april som Lasse närvarar vid.
Avslut: Ordförande tackade och avslutade mötet.
Vid tangenterna Sigrid

