Protokoll Järle Byalags styrelsemöte 2012-04-02
Närvarande: Sven Röstlund, Sigrid Rejås, Lasse Carlsson, Claes Victorin, Michael Dybeck, Kristina
Andersson (lite senare)
Frånvarande: Gösta Tegner, Ines Wagner, Gerd Höök, Elin Liw Duberg
Formalia: Sven ordförande och Sigrid sekreterare.
Föregående protokoll: Godkändes och lades till handlingarna.
Övriga frågor: Kräftskivan diskuterades och föreslogs till den 18 Augusti kl 18.00 på stationen. Folk
tar med mat och dryck.
Förslag på att skapa lista på ungdomar som kan ställa upp och hjälpa till på fester och uthyrningar av
Järlegården.
Bakluckeloppis har kommit som förslag och vi slår ihop den med kräftskivan den 18/8 på
fotbollsplanen. Tid prel 11-14.
Kollektivtrafikansvarig på kommunen har svarat att busskurer säkert finns att ta över. Lasse utreder
vidare.
Möte med Jonas Karlsson, landstingsråd med ansvar för kollektivtrafiken kommer till Järlegården
den 10 april kl 19.00. Lasse och Claes kommer att närvara. Gerd fixar fika till 50-60 st.
Afrikansk Afton: Elin Duberg och kulturkommitten ansvarar för detta arrangemang den 21 April.
Lekplatsen: Inget nytt. Sand, nya gungdjur, staket, trappa till rutschkana ny lekstuga, färg,
slipmaterial och arbetsmaterial. Kolla gungor. Sigrid jobbar vidare.
Bredband: Snart är bredbandet inkopplat. Lite jobb kvar i telestationen. Klart att köra igång från 12
april. Lite ekonomiska frågor kvar att lösa.
Gångbron: Inget nytt.
Ekonomi: Lasse redovisade vår ekonomi och budget för 2012 som går jämnt upp utan investeringar.
Café: 5 st ungdomar har anmält intresse för att sommarjobba, vi behöver fler.
Framtidsforum om Ervallabygden: Lasse har uppdaterat ”Lokal utvecklingsplan för Järle” Lasse
lägger ut det på hemsidan för att få in synpunkter och styrelsen ska läsa igenom och ge sina
synpunkter till nästa möte.
Rapporter: Örebro läns bygdegårdsdistrikt har Årsmöte i Löa bygdegård den 15 April.
www.ervalla.nu/bygdenytt tipsar Lasse om att gå in och läsa. Elin och Lasse var på
Länsbygderådets årsmöte i Järnboås den 24/3. Bypasset klart imorgon. Vi kommer att ha ett pass vid
stationen. Priser vi skänker kan vara stationslitografi och ev böcker.
Nora bygderåd har möte 22 maj. Lasse deltar inte och skickar info när detta kommer.
Leaderstämma i Hällefors den 25 april. Lasse deltar.
Alla lokala utvecklingsgrupper är försäkrade genom ”Hela Sverige ska leva” och därmed vi också från
och med 1 juli. Lasse skickar info om omfattning och villkor så snart detta är utsänt.
Arkivcentrum arkiverar för 125 kr hyllmeter och år så vi bör överväga att arkivera vår snart 40 åriga
verksamhet. Planera stort firande 2013 !!!!
Nästa möte: Den 21/5 2012 kl.19.00 på Järlegården
Avslutning: Mötet avslutades. Tack för idag!
Vid tangenterna Sigrid

