
Protokoll Järle Byalags styrelsemöte 2020-02-18 

Närvarande: Sven Röstlund, Fredrika Nordling, Kristina Andersson, Gösta Tegner, Sigrid Rejås, Lena Lidström, 
Gerd Höök, Claes Victorin,  

Frånvarande: 

Formalia: Fredrika ordförande och Sigrid sekreterare. 

Föregående protokoll: Godkändes och lades till handlingarna.  

Övriga frågor: -Grannsamverkan togs upp på Årsmötet och deltagarna var positiva. Sigrid kollar upp detta och 
anmäler oss till det. 
-Bygdelaget årsmöte: Hemsidan www.ervalla.nu har flikar för de olika föreningarna. Järle har en flik på hemsidan 
som behöver uppdateras. Gerd ser till att sidan uppdateras samt att kalendern på den sidan ska uppdateras. 
Sven skriver om att sidan finns i byabladet. Gerd redovisade från mötet. 
Medborgarskolan vill komma och berätta om sin verksamhet för styrelsen, Fredrika bjuder in representanten från 
Medborgarskolan. 
-Heli Air Sweden är ett företag som tagit kontakt med Sven och undrar om vi vill att de kommer och erbjuder 
helikopterflygning över Järle. 300 per person 4-5 minuter 6 personer per flygning. V 28-31. Vi ställer oss positiva 
till det.  

Konstituerande av styrelsen och firmatecknare:  
Ordförande: Fredrika Nordling 
Kassör: Kristina Andersson 
Sekreterare: Sigrid Rejås 
Övriga Ledamöter: Sven Röstlund, Claes Victorin, Lena Lidström, Caroline Jönsson,  
Suppleant: Gösta Tegner 

Som firmatecknare med obegränsad behörighet var för sig är Fredrika Norling, Kristina Andersson och Gösta 
Tegner. 

Café och Marknad: Två möten har varit, det första var välbesökt det andra var mindre välbesökt. Vi håller på att 
sätta ihop schema för bemanning. Hyra av station måste beslutas 31/3 och då är hyresavtalet på två år.  
Rasmus Axelsson, NJOV har tagit kontakt med Fredrika för frågor kring stationshuset. 
Marknaden måste bemannas.  

Hjärtstartare och söka bidrag: Årsmötet var positiv till hjärtstartare, men placering önskades på Järlegården och 
Caféet istället för värmestugan då dessa är stöldbegärliga.  
Fredrika söker bidrag och beroende på vilket bidrag vi får tar vi ställning till vilken utbildning vi kan välja. (Köpa 
utbildning eller om Sven R kan ha en genomgång) 

Järlegården - Tillgänglighetsanpassning: Bordlägger till kranen är fixad. 

Boulebana/Utegym: Vi kollar om vi har Boule klot till stationen och använder hela planen till boulebanan. Utegym 
togs upp på årsmötet och röstades ned. 

Förskoleskylt: Kommunen hänvisar till att det är en statlig väg så det är en statlig angelägenhet och kommunen 
byter inte skylten.  

Teater: ”Ingen Konst” föreställningen var uppbokad hela mars. Den kommer att visas i Axberg, Folkets hus. Så 
tyvärr kan vi inte få den hit till Järle. 

Föredrag Bo Hazell mfl: Claes kollar om Bo Hazell kan komma och hålla ett föredrag och Sven har en kollega 
som skrivit en bok om Peppar’n som Sven kollar om han kan komma och prata om det. 

Kommande möten: 25/3, 13/5, 26/8, 14/10, 25/11, 13/1- 2021, 13/2 -2021 Årsmöte. Plats Järlegården eller 
Stationen kl. 19.00 

Nästa möte: Nästa styrelsemöte är 25 mars kl 19.00 på Järlegården. 

Avslutning: Ordförande avslutade mötet. Tack för idag! 

Vid tangenterna Sigrid
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