Protokoll Järle Byalags styrelsemöte 2013-11-19
Närvarande: Sven Röstlund, Sigrid Rejås, Lasse Carlsson, Michael Dybeck, Kristina Andersson,
Claes Victorin, Evelina Ekström, Gösta Tegner
Frånvarande: Gerd Höök, Ines Wagner
Formalia: Sven ordförande och Sigrid sekreterare.
Föregående protokoll: Styrelsen gick igenom och godkände dem efter några ändringar.
Visaftonen var inte så välbesökt men trevligt för dem som var där. Kasperteatern var mycket
lyckad med många glada barn och vuxna.
Övriga frågor: Nyckelansvarige till Järlegården ska flytta och nyckelansvaret ska tas över av
någon annan. Lasse frågar runt.
Ekonomin: Gösta anmälde att Nordea bank begärt komplettering angående ny ansökan om
behörighet för byalagets plusgirokonto 44 85 83-5. Här kräver Nordea att Gösta Tegner utses till
föreningens företrädare.
Lasse föreslår att byalagets kredit hos Bergslagens sparbank som vi tog i samband med
bredbandsprojektet slopas så vi slipper kostnaden nu när vi inte har några projekt.
 Styrelsen beslutade enligt ovan för båda punkterna.
Bron: Sven har pratat med Ingemar Bergman om brokonstruktion och nya stolpar och en
brokonstruktion med fackverk eller balk kan vara något men man ser problem med att frakta dit
den.
Lekplatsen: Mattias Jedselius tittar på lekstuga och grindar. Sigrid har tagit fram förslag och
mötet beslutade köpa två babygungor, en grävskopa och en Hippo. Motorcykeln och staketet ska
lagas.
Byabladet: Innehåll till byabladet diskuterades. Deadline 30 nov. Gösta och Gerd aviserar att de
vill lämna över arbetet med byabladet. Sven med hjälp av sin dotter Ida tar gärna över
redaktionsarbetet men vi behöver någon som hjälper till att kontakta annonsörer. Sven uppmanar
alla till att skriva bidrag till tidningen. Gösta hjälper gärna till med tryckning och distribution.
Fråga från Ervalla bygdelag om Ervalla handel: Med ideella medel bygga upp ett
servicecenter kombinerat med ungdomsgård i gamla Ervalla handel. Styrelsen anser att Järle
byalag inte har möjlighet att medverka i detta projekt.
Kalle Selander landsbygdsstrateg har tagit kontakt med Sven för att komma hit och prata
landsbygdsfrågor. Den 27/11 kommer han och vi bjuder in alla till Järlegården klockan 18.30. Vi
tar upp frågor som bron, busskuren, isbanan och vårt sommarkafé. Hur får vi landsbygden
attraktiv? Lasse fixar fika och annonsering. Kristina och Sven kommer innan och ställer i ordning.
Omställningsby Järle: Byalaget har fått beviljat 15 000 kr från Leader Bergslagen för att förädla
lokala råvaror. Korvstoppning och mjölksyrade grönsaker har redan varit och en surdegsbakning
är på gång, planeras i Januari. Byaodlingsprojektet avslutas och slutredovisas sista november till
Leader Bergslagen. Projektet planeras dra igång igen i vår med alla odlartalanger som nu finns.
Torsdagen 10 okt var det Tema: Energi kl 18.30-21.00 på Järlegården för hållbara Järle. Det var
dålig uppslutning men en viktig fråga och bra information om hur du tar hand om ditt hus för att
spara energi. Det kan bli en repris fram i vinter.
Järle handlar lokalt är en möjlighet att få handla kravodlade och närodlade grönsaker. Varannan
vecka levereras det grönsaker. Mer information finns på hemsidan www.jarlebyalag.se
Inför årsmötet: Den 8 februari är det årsmöte. Vi ber Gerd kontakta Kristinas gästgiveri för
maten. Priset samma som fjol, 100 kr. Motioner ska lämnas senast 13 jan.

Caféet: Gösta vill lämna över ferieverksamheten över kaféet. Vi skulle behöva en med
huvudansvar som håller ihop det hela. Gösta annonserar i byabladet.
Rapporter: Ervalladagen, enkät om vad vi tycker om arrangemanget.
Nora bygderåd har möte 3 december i Digerberget, Pershyttan kl 18.00. Lasse och Gösta
kommer att deltaga.
Nästa möte: 14 januari kl 19.00 på Järlegården.
Avslutning: Mötet avslutades. Tack för idag!

Vid tangenterna Sigrid Rejås

Justeras Sven Röstlund

