Protokoll för styrelsemöte Järle byalag 14-02-18
Närvarande: Sven Röstlund, Gösta Tegner, Micke Dubeck, Claes Viktorin, Lasse Carlsson
och Kristina Andersson.
Frånvarande: Sigrid Rejås, Ines Wagner och Johan Skyman
Formalia: Sven ordförande, Kristina sekreterare
Föregående protokoll: Lasse skulle kolla frågan om vattenlås- frågan kvarstår.
Konstituerande av styrelsen: Sigrid utsågs till sekreterare och Lasse till kassör.
Kommande möten: tisdag 8/4, tisdag 20/5, tisdag 19/8, tisdag 7/10, tisdag 18/11 och
tisdag 13/1 2015. Årsmöte lördag 14/2 2015.
Övriga frågor: Hembygdsföreningen Noraskog planerar att inrätta ett litet museum i Nora.
De har skickat en förfrågan till närliggande föreningar om intresse att vara representerade.
Material till en plansch storlek 70x100 cm, såväl bilder som kort text önskas senast 1 april.
Styrelsen ställde sig positiva till deltagande och Gösta fick i uppdrag att sammanställa
material.
Torsdag 5/6 är det invigning av de nya vandringslederna i Skärmarboda. I samband med det
kommer en minnesplakett för Nisse Pettersson att sättas upp.
Örebro föreningsråd har årsmöte 4/3 18.30 och föreningsforum 23/3 heldag.
Örebro föreningsråd har skickat information om möjligheter att söka bidrag från en
jubileumsfond ”Örebro 750 år”. Då syftet är att föreningarna skall bidra till att
uppmärksamma detta jubileum ställde sig styrelsen avvisande till detta erbjudande.
Våraktiviteter: Irländsk pub med bandet Sonas lördag 1/3.
Eventuellt en jazzkväll, mer information kommer till Sven.
Caféet – marknad: Ett gudstjänsttåg avgår från Nora till Järle på midsommardagen vilket
kan bidra till ökat tryck på caféet.
Anette Bredenberg är positiv till att arbeta 75 % på caféet under sommaren med särskilt
bidrag från arbetsförmedlingen med 85 %. Vi diskuterade en anställning under 4 månader från
mitten av maj till mitten av september, eventuellt förlängt med 50 % under april. Sven kollar
vidare med arbetsförmedlingen.
Gösta anmäler intresse att ta emot 10 – 12 ferieungdomar till Örebro kommun.
Ny grill måste inskaffas. Gösta bistår med en tunna, Micke klyver den och Claes frågar Lasse
Höök om han svetsade den gamla och kan tänka sig göra om det.
Marknaden är lördag 28/6. Gösta meddelar turistbyråerna i Nora och Örebro.
Byabladet: Innehållet behandlades under förra mötet.

Sven kontaktar annonsörerna och Lasse tar hand om faktureringen.
Röj och fixardag: Lördag 26/4 10-15 är gemensam röjardag för stationen, Järlegården och
lekplatsen. Gösta ansvarar för arbetslista vid stationen, Johan vid lekplatsen och Lasse vid
Järlegården.
Förtäring efter utfört arbete diskuterades men tas upp igen på nästa möte.
Hållbar by: Ett kommittémöte för omställningsgruppen är inplanerat tisdag 25/2 19.00.
Då planeras för kommande möten.
Ekonomi med budget: Då budgeten ser ut att gå på minus under 2014 finns inget utrymme
för investeringar. Dock behöver nya vykort för försäljning på stationen tryckas upp. Ökat
medlemsantalet, ökad uthyrningen av Järlegården och ökad försäljning vid caféet är önskvärt.
Gångbron: Lasse har stött på landsbygdsstrateg Kalle Selander om svar hur kommunen
ställer sig till ärendet. Vi avvaktar svar.
Rapporter: Inga rapporter.
Avslutning: Sven avslutade mötet.

