Protokoll Järle Byalags styrelsemöte 2009-08-27
1. Närvarande: Sven Röstlund, Gerd Höök, Kristina Andersson, (Anna-Lisa
Hellsing), Sigrid Rejås, Gösta Tegnér, Lasse Carlsson, Margareta Persson
2. Formalia: Sven ordförande och Sigrid sekreterare.
3. Övriga frågor: Lasse: Leader Bergslagen söker ungdomsrepresentanter. Vilka
kan vi fråga? Lasse skriver in till Byabladet.
Gösta: Fritid och Turism vill ha närvarostatistik för våra medlemmar 7-20 år som har
10 möten med minst 5 stycken som ger bidrag till föreningen. Sven pratar med Hilkka
och gör en instruktion som ungdom får när de bokar Järlegården.
Sigrid: Öppna Förskolan drar igång igen
Sigrid: tog upp SIS Förlag ”standardsamlingen Lekredskap”, 1250 kr är för dyrt.
Sigrid kollar nätet och biblioteket. Öppna Förskolan deltagarna får ta på sig att
underhålla den. Sand ska beställas och forslas ut. Lasse beställer sand.
Sven: Höströjning Järlegården 11 oktober, Stationen 4 oktober kl. 10.00-14.00
Lasse: Långtradare på Järlegårdsparkeringen, ca 2 veckor till. Grusar planen i
kompensation.
4. Föregående protokoll: Godkändes och lades till handlingarna.
5. Sammanfattning sommaren och tankar framåt: Sven: Marknaden bra men färre
barn och ungdomar än tidigare år. Ekonomiskt 31 000 i omsättning. Bättre än
regnmarknaden men sämre än bättre år. Knallar rätt nöjda med försäljning.
Samarbetet kring marknadsjobbet fungerade mycket bra anser Sven och Gösta.
Gösta: Hantverksmagasinet: Turister har inte hittat hit. Turistbyrån har inte fått
information om Järle station, café och hantverksmagasinet. Skyltning vid riksvägen är
ett förslag. Tågfria dagar och inställda tåg har också påverkat negativt. Pershyttan
prioriteras före Järle enligt rykten.
Gösta: Caféet: Samarbetet kring caféet har fungerat mycket bra. Anna-Lisa, Kristina
och övriga ansvariga har gjort ett bra jobb. Gerd har bakat och gjort det bra. Inför
nästa år kan ett planeringsmöte innan verksamheten dragit igång vara bra och vilken
information som ungdomarna fått och inte fått. Omsättning ca 110 000 (120 000 för
2008)
Sammanfattningsvis är vi nöjda med sommaren fast vi fått sämre med folk hit.
Samarbeten har fungerat mycket bra. Vi får planera inför nästa vår.
6. Byabladet: Utkast lämnas senast 29 Augusti till Sven.
7. Ervalla Bygdelag/Nora bygderåd: Gerd, Ervalla Bygdelag: 12 september 14.00
är det en stor fest för att inviga Ervalla Bygdelag. Stadgar är klara. Röstlängd är klar.
Järle byalag har fem röster och varje representant har en röst så vi bör skicka 5
personer till stämman. Lasse sitter som ordföranden i stämman. Stämman börjar kl.
13.00. Information kommer via skolorna och blad i postlådorna. Vi ska marknadsföra
oss och vår tillställning med Evert Ljusberg bland annat med informationsbroschyrer
till ett informationsbord. Gerd, Lasse, Sven och troligen Sigrid kommer dit.
Informationsbladen för järle ansvarar Lasse för. Gösta ansvarar för informationsblad
kring stationen och skärmarbodaleder. Ca 100 ex av bladen
Lasse, Nora bygderåd möte 15 september i Ås skola kl 18.00 Lasse går dit.

8. Kulturvecka: Evert Ljusberg kommer 25/10 kl 17.00 Affischer får vi skickat till oss
att sätta upp. 100 kr betalar de som kommer, minimumantal 60 personer.
Föreställningen är 2x45 min. Kristina och Anna-Lisa anordnar soppa och smörgås.
Sven söker kultutbidrag från Leader. Föranmälning krävs för planeringen, Gerd
sköter biljettförsäljning. Affischering hjälps vi åt med. Gratis annonsering i NA
föreningsnytt sköter Gösta, Anna-Lisa annonserar och Lasse kollar upp bygderådens
annonsering.
Filmkväll för ungdomar över 15 år på fredagkväll (Malin och Johan Röstlund
ansvarig) chips och läsk.
Sven-Erik Olsson, kvarntorp visar och berättar om Larz-Ture Ljungdal tisdag 20/10
(Gösta ansvarig).
Sagoläsning på öppna förskolan, fika (Sigrid och Anna-Lisa ansvarig)
Inspirationsdag 18/10 (Birgitta Carlsson ansvarig)
Sven kollar att Järlegården är ledig. Lasse lägger upp information på hemsidan.
9. Gångbron: Inget nytt, Lasse återkommer. Lasse begär in offerter för att sedan
söka finansiella bidrag.
10. Rapporter: Grillkväll 1/8, 13 st var där men desto fler mygg... Mycket trevligt!
Anna-Lisa skriver till byabladet. Gerd bidrar med en mygga.
11. Avslutning: Mötet avslutades.

Vid tangenterna
Sigrid

