Protokoll Järle Byalags styrelsemöte 2009-10-07
Närvarande: Sven Röstlund, Kristina Andersson, Anna-Lisa Hellsing, Sigrid Rejås,
Gösta Tegnér, Lasse Carlsson
1. Formalia: Sven ordförande och Sigrid sekreterare.
2. Föregående protokoll: Godkändes och lades till handlingarna.
3. Övriga frågor: Vi avslutar medlemskapet i Sverok.
4. Kulturveckan: Vi måste marknadsföra kulturveckan. Nick Borgen har vi affischer
som vi delar på. Flygblad fixar Gösta och Sven, Det händer i NA fixar Sven. Sven har
ansökt om Leader anslag och kommer att komplettera den.
Anna-Lisa, Sven och Gösta förbereder för Larz-Thure Ljungdahl om filmen om SvenErik Olsson på fredagkväll 23/10. Sötfika, kaffe, te mjölk, socker och Loka fixar
byalaget och tunnbrödrullar fixar arrangörerna.
Anna-Lisa, Kristina och Margareta + ev någon mer förbereder för Nick Borgen på
söndag. Soppa, smör bröd
Termosar och dricka från stationen fixar Gösta. Lättöl, läsk, kaffe, te och mjölk köper
Gösta in för båda aktiviterna.
5. Gångbron: Lasse har sammanställt en offertförfrågan med förstudie och kartor om
renovering av gångbro över Järleån som kommer att skickas ut inom en vecka.
6. Ervalla Bygdelag: Lasse har skrivit på hemsidan och Sören har skrivit i
Byabladet. Nora bygderåd: Lasse gick igenom senaste protokollet från mötet 15/9 i
Ås. Nästa möte i Lilla Mon i 8 december.
7. Järlegården: Soffa har gått sönder kommer att lagas på Järlegårdsröjning. Sven
frågar de som har hyrt järlegården om de vet något. Sladdarna får inte stökas till.
Sigrid köper barnstolar och handsprit till Öppna Förskolan. Fika till öppna förskolan
kommer att köpas från Gerd Höök. Grusplanen till Järlegården är grusad.
8. Kommande möten: 18/11, 14/1-2010, 6/2 Årsmöte
9. Rapporter: 25/10 kl 11.00 kommer Öppna Förskolan att städa lekplatsen.
Lasse drog lite kort om ekonomin. Sigrid kommer att träffa Barn i Bergslagen för
vidare samarbete. 6-9 Maj 2010 i Sunne är det Landsbyggsriksdag som Lasse
kommer att närvara på. Fler intresserade?
10. Avslutning: Mötet avslutades.

Vid tangenterna
Sigrid

