Protokoll Järle Byalags styrelsemöte 2016-08-22
Närvarande: Sven Röstlund, Sigrid Rejås, Lasse Carlsson, Gösta Tegner, Claes Victorin,
Kristina Andersson, Petra Edin, Annette Bredenberg (till 20:45)
Frånvarande: Gerd Höök, Ankie Rauseus, Hanna Wallsten
Formalia: Sven ordförande och Sigrid sekreterare.
Föregående protokoll: Godkändes och lades till handlingarna.
Övriga frågor: Inga övriga frågor.
Sommaren: Marknaden regnade tyvärr bort men inte mycket av den mat som köptes in behövde
förfaras utan kunde utnyttjas vid andra tillfällen. Flaggstången har kommit på plats och invigdes. Ett
stort tack till Morgan och Marco för arbetet att få den på plats. Badbryggan har också kommit på plats
och blev mycket bra, nu har vi en badplats. Grillkvällen blev mycket lyckad och ca 20 personer kom.
Bakluckeloppisen var lyckad och det var knappt 40 st försäljare på plats. Hantverket har gått bra och
visar bättre resultat än förra året.
Caféverksamhet: Resultatet på cafeet visar också på bättre resultat än förra året. Gott rykte och
nöjda kunder. Inför nästa år får vi ta fram en mobltelefonpolicy. Vi behöver ha fler ideella resurser
utöver Gösta och Kristina i cafeet. Annette ska gå en kurs i Hygien och Livsmedelshantering som
bekostas av Byalaget.
Höstens aktiviteter: Kaspertetern genomför vi inte den här hösten. Irländsk pub planerar vi. Röjardag
planeras till 15 oktober kl. 10.00 på station. Skördemarknad den 1 oktober kl.11.00-14.00. Seminarium
"Giftminimera din vardag" i Järlegården den 2 oktober.
Aktiviter i bygden är Ervallas traktorrace i Dyltatorp, Axbergshammar den 3 september kl. 11.00 och
kostar 50 kr plus parkering att komma och titta. Hults säteri har After Race från klockan 18.00.
Nästa Bygderådsmöte 27/9, därefter 10/11 på Järlegården.
Byabladet: Manusstopp 7 september. Delas ut i slutet av september. Innehållet diskuterades.
Hållbara Järle: Det blir en framtidsvecka v 40 där Skördemarknad och seminariet Giftminimera din
vardag ingår.
Ekonomi: Lasse redovisade för vår ekonomi. Investeringarna som budgeterats gick vi igenom och det
följer i stort sett budget.
Gångbron: Sven tar upp frågan med länsstyrelsen.
Rapporter: Landsbygdsriksdagen på Gotland i maj var mycket bra, Lasse, Birgitta och Kristina deltog
från Byalaget. Per Andersson äger nu marken vid ån där badbryggan ligger och planerar att röja upp
marken och fixa till vid ån. Han kommer att ta ut en mindre avgift, men skänker denna båtavgift från
övriga båtägare med båtplats i Järleån till byalaget.
Nästa möte: 10 oktober kl 19.00 på stationen.
Avslutning: Mötet avslutades. Tack för idag!
Vid tangenterna Sigrid

