Protokoll Järle Byalags styrelsemöte 2014-01-14
Närvarande: Sven Röstlund, Sigrid Rejås, Lasse Carlsson, Michael Dybeck, Kristina Andersson,
Claes Victorin, Gösta Tegner, Ines Wagner
Frånvarande: Gerd Höök, Evelina Ekström,
Formalia: Sven ordförande och Sigrid sekreterare.
Föregående protokoll:
Styrelsen gick igenom protokollet och godkände detta efter några ändringar.
Skymans tar över nyckel- och bokningsansvaret på Järlegården.
Övriga frågor: Vattenlåsprojekt i Örebro läns bygdegårdsdistrikt ska Lasse undersöka.
Årsmötet: Verksamhetsplan och verksamhetsberättelse samt ekonomin diskuterades. Valen
diskuterades. Medlemsavgiften föreslås vara samma som tidigare år. Som övrig diskussionspunkt
visar Ankie R och Lasse ett bildspel kring Hållbara Järle aktiviteter under 2013. Mat och dryck är
planerad och uppgifterna fördelade.
Ekonomi: Vi har fått ett gåvobrev från Lilla Mons Bygdegårdsförening på 145 947:30 kr som vi
tacksamt tar emot för att enkom använda till att bygga/restaurera gångbron. 245 medlemmar
under 2013 vilket är det lägsta på länge. Vi får via marknadsföring bättra på antalet under 2014.
Gösta redovisade resultatet från caféet.
Byabladet: Innehåll till byabladet diskuterades. Deadline 25 feb.
Lekplatsen: Mattias Jedselius har beställt lekstuga och grindar. Lasse har beställt två
babygungor och en Hippo. Lasse har redovisat till kommunen vad vi använt bidraget på 25 000
kr. Planera för två gemensamma röjardagar för lekplats, station och Järlegården och följande
datum föreslås på årsmötet, 26 april och 10 maj.
Bron: Under mötet den 27 nov. med Kalle Selander, landsbygdsstrateg, fick vi möjlighet att lägga
fram våra önskemål och vi lade fram bron som en viktig punkt för Järle. Se också under ekonomi
att vi fått pengar (knappt 146 000) av Lilla Mons bygdegårdsförening att använda för att
restaurera bron.
Caféet: Anette Bredenberg är intresserad av att sköta caféet i sommar. Sven/Gösta utreder vad
som gäller.
Irländsk afton: Planerat till den 1 mars kl 19.00. Ansvaret fördelades. Inträde 100 kr.
Omställningsby Järle: Aktiviteten surdegsbakning hölls i lördags och var mycket uppskattat. Vi
har sökt medel från Hopajola för naturvårdande aktiviteter. Positivt med ett bildspel på årsmötet.
Rapporter:


Medborgardialog Järle med Kalle Selander, landsbygdstrateg och Jenny Risberg från
kommunens landsbygdsenhet inventerade våra önskemål om vår bygd och förutom gångbron
framkom kommunikations önskemål om bussar, skolskjutsar och cykelleder Järle,
Skärmarboda. Nora och Örebro. Även förskolan, seniorboende, återvinning, byns miljöprofil
och turistaktiviteterna togs upp. På hemsidan ligger en sammanställning av dialogen.



Flaggstången på stationen har blåst sönder.



Landsbygdsriksdagen den 16-18 maj i Sandviken. Hör av er till Lasse om intresse för
deltagande finns. Länsbygderådet sponsrar oss med max två deltagare.

Nästa möte: Årsmöte 8 februari 18.00 på Järlegården och styrelsemöte 18 februari kl 19.00 på
Järlegården.
Avslutning: Mötet avslutades. Tack för idag!
Vid tangenterna Sigrid

