Protokoll Järle Byalags styrelsemöte 2014-10-07
Närvarande: Sven Röstlund, Sigrid Rejås, Lasse Carlsson, Michael Dybeck, Kristina Andersson,
Claes Victorin,
Frånvarande: Ines Wagner, Gerd Höök, Johan Skyman, Gösta Tegner, Ankie Rauseus,
Formalia: Sven ordförande och Sigrid sekreterare.
Föregående protokoll: Styrelsen gick igenom Föregående protokoll.
Övriga frågor: Ingen.
Städdag: På lördag kl 10.00, Sven har köpt soppa och vi hjälps åt att prata med grannar.
Kasperteater: 9 november kl 15.00. Sven köper hem kaffe och dylikt och Sigrid bakar och fixar
docksaker.
Musikafton: Trubadur den 15 november 19.00. Micke, Claes och Sven fixar.
Byabladet: Innehåll till byabladet diskuterades. Manusstopp 20 november.
Julmarknad: Det kom en förfrågan på skördemarknaden angående en julmarknad och mötet
diskuterade att ha den i Järlegården den 1:a advent. Det har sammanställts en lista på lokala
matproducenter och medverkarna till Hantverksmagasinet kan tillfrågas att ställa ut. Vi behöver
någon som kan hålla i det. Sven skriver ut en fråga på "Det händer i Järle" för att se om någon
blir intresserad.
Hållbara Järle: Skördemarknad genomfördes 27 september och 8 utställare och holktillverkning
pågick under 4 timmar och var mycket uppskattat både av besökare och utställare. En tradition
har startats.
Sambeställning av mat har dragit igång och man hör av sig till Birgitta Carlsson.
Grundutbildning i Omställning steg 1 i Nyhyttan den 18-19 oktober. Ankie och Lasse kommer att
gå den.
Vilda grannar och bikupa diskuteras i odlargruppen.
Ekonomi: Lasse redovisade vår ekonomi och Kristina redovisade resultat från caféet. Caféet har
gått väldigt bra och Annette har gjort ett strålande jobb. Medlemsantal 251 st. Ekonomin ser god
ut. Lasse samordnar en kompletterande anslutning till bredbandet.
Gångbron: Bron är på dagordningen i Kommunens åtgärdsplanering, Lasse rapporterar vidare. inget nytt
Caféet: Hur driver vi caféet i framtiden? Kan vi anställa någon, finns någon anställningsform att
tillgå? Köket behöver renoveras, hur finansieras det, finns det några bidrag att söka?
Rapporter: Riksväg 50 har haft samrådsmöte och vägplan håller på att tas fram och byggstart
blir tidigast 2016.
Länsbygderådet har fått ett nytt infoblad. Skördemarknaden var en del av framtidsveckan.
Nästa möte: 18 november kl 19.00 på Järlegården
Avslutning: Mötet avslutades. Tack för idag!
Vid tangenterna Sigrid

