Protokoll Järle Byalags styrelsemöte 2016-03-01 inkl Konstituerande
Närvarande: Sven Röstlund, Sigrid Rejås, Lasse Carlsson, Kristina Andersson, Gösta Tegner, Claes
Victorin, Petra Edin
Frånvarande: Gerd Höök, Ankie Rauseus, Hanna Wallsten
Formalia: Sven ordförande och Sigrid sekreterare.
Föregående protokoll: Styrelsen gick igenom föregående protokoll. Skogen kvarstår. Skyltar från
Vägföreningen kvarstår. Flaggstång till station kvarstår. Sven kollar upp kostnad på ny flaggstång och
flagga. Kristina medverkar på Landsbygdsriksdagen i Visby i maj och Byalaget finansierar detta.
Övriga frågor: Inga övriga frågor.
Konstituerande av styrelse: Sven ordförande, Lasse kassör och Sigrid sekreterare, övriga är
ledamöter.
Årsmötet: Det var ett rekordsnabbt möte, och deltagandet var ca 22 stycken. Bygde-TV med Per-Åke
Sörman och Niklas Lindahl medverkade och var ett mycket trevligt inslag efter mötet. Maten var god
och stämningen hög.
Ekonomi/Budget: Lasse redovisade vår ekonomi enligt bokslut och önskemål om investeringar
diskuterades. Lasse utformar budget för beslut på nästa möte.
Stationen behöver jordfelsbrytare och ett utomhus eluttag. Flaggstång med fundament. Bättre
stöldskydd för förrådet, plattjärn med infästning och hänglås. Tak till scenen diskuterades och vi ber
att få förslag och offert. Utemöbler till stationscaféet behöver inhandlas.
Järlegården behöver bredband, det tillkommer abonnemang. Jordfelsbrytare och belysning på hörnet.
Målning eller åtminstone rengöring av norrsidan är nödvändig.
De fasta telefonerna och dess abonnemang diskuterades. Järlegårdens fasta abonnemang beslutade
styrelsen att säga upp. Gösta tar upp frågan med stiftelsen angående stationens fasta telefon.
Badbrygga till Järleån togs upp och finansiering diskuterades. Markägaren måste tillfrågas. Sven
kollar upp mera. Grusning av både Järlegården och Stationen behövs.
Kommande möten: 4 april, 16 maj, 22 augusti, 10 oktober, 15 november, 17 januari 2017, 4 feb 2017
Årsmöte
Aktiviteter vår och sommar:
Caféet: Anette förestår caféet även i år vilket gör oss väldigt glada.
18/6 öppnar caféet och är öppet till 21/8 samt två följande helger. 10.00-18.00 samtliga dagar.
Röjardag för våren den 14 maj kl 10.00 samling vid stationen.
2 Juli Järle Marknad.
Hållbara Järle: Det finns fortfarande pengar kvar i projektet "vilda grannar" och planen för dem
diskuterades förra mötet. Ankie skriver rapport med förfrågan om dessa medels användning.
Byabladet: Innehåll diskuterades. Manusstop har redan passerats.
Gångbron: Inget nytt. Lasse kollar upp.
Rapporter: Landsbygderådet har årsmöte och Framtidsforum på Karlskogas Folkhögskola den 2 april.
Bygdelaget har styrelsemöte 21 mars i Sabbatsberg.
Nora bygderåd har möte 12 april i Greksåsar. Anmäl till Lasse om man vill följa med.
Almanacka 2016 med kollage över bygden. Lasse köpt in till anslagstavlan på Järlegården.
Vi har fått ett miljöintresse från EON att vi handlar miljömärkt el.
Nästa möte: 4 april kl 19.00 på Stationen
Avslutning: Mötet avslutades. Tack för idag!
Vid tangenterna Sigrid

