Protokoll Järle Byalags styrelsemöte 2010-09-01
Närvarande: Sven Röstlund, Kristina Andersson, Sigrid Rejås, Lasse Carlsson
(19.30), Gerd Höök, Anna-Lisa Hellsing, Gösta Tegner (20.00)
1. Formalia: Sven ordförande och Sigrid sekreterare.
2. Föregående protokoll: Godkändes och lades till handlingarna.
3. Övriga frågor: Ulla Andersson, Närkes kil, vill hyra/låna marknadsbord- Enligt
tidigare styrelsebeslut kostar det 10 kr per bord och att de får hämta och lämna
själva. Kontakt från oss Gerd som samordnar.
Inbrott i Café och Hantverksmagasin: Gerd och Kristina har fyllt i skadeblankett.
Självrisk tros vara 500 kr. Polisanmälan är gjord. Byalaget står för pengar och
självrisk. Hela Sverige ska leva håller på att ta fram en byalagsförsäkring, men
eftersom vi har försäkring redan är vi inte intresserade i nuläget.
El och fiber- Lasse rapporterar: Vi kan bygga nätet/rören själva och inväntar någon
kabeloperatör. Grävandet börjar om 2-3 veckor. Vi siktar på att få till en ansökan så
att vi kan göra ett avtal med Eon om samförläggning av rör.
Vi har fått förfrågan om att ordna julmarknad. Men vi har för svårt att locka till knallar
så vi beslutade om att inte ha julmarknad.
4. Sommaren 2010:
Caféet: Mycket folk har kommit i år. Det har fungerat bra med Ines och Camilla, det
har varit god ordning. Ungdomarna har gjort ett bra jobb. Kristina har samordnat.
Gösta har fått bra avlastning. Svårt att sysselsätta alla. Om det går så anställer vi
gärna praktikanställda nästa sommar också.
Gösta redovisade ekonomin.
Gerd, kollar upp försäkringarna om vi kan få ersättning för stulen dagskassa.
Marknad: Gösta redovisade ekonomin.
Det var en mycket trevlig marknad, men det ekonomiska resultatet var dåligt. Det
diskuterades om marknaden ska bestå eller om den ska läggas ned.
Hantverksmagasinet: Det har varit rätt mycket folk i Hantverksmagasinet.
Grillfesten: Det var mycket trevligt på grillfesten i år, med jojo tävling.
Skadegörelse på våra skyltar i helgen v 34.
5. Kulturevenemang:
Sonas (Örebroband) spelar lör 23/10 på Irländsk afton kl 19.00. Lasse, Sven och
Richard ordnar arrangemanget
24/10 kl 15.00 Kasperteater. Sven och Sigrid arrangerar. Saft och glass. (ca 50
glassar från caféet)
Ons 27/10 kl 19.00 Åke Mossberg, kaffe och bulle. Gerd fixar bullar och ev småkaka
(ca 50 st). Anna-Lisa och Gösta ansvarar. Gratis, men fikat kostar.
Sven skriver i Byalaget. Viktigt att det framgår att Leader Bergslagen bidrar.
6. Byabladet: Sven rapporterar. Utkommer slutet september.
7. Gångbron: Inget nytt. Lasse tar kontakt med kommunen.

8. Ekonomi: Lasse redovisade vår ekonomi. Järlegården har haft rätt bra med
uthyrningar under sommar. Saknar kontrakt för denna termin från kommunen för att
dagis hyr järlegården.
9. Rapporter: 2/10 har Ervalla bygdelag årsstämma i Järlegården. 4-5 deltagare
från oss kan gå.
Lasse har ordnat skyltar till Järlegården, Lasse ordnar skyltar till stationen också med
liknande utseende.
Träd kommer att fällas i området av Stora Enso på uppdrag av stiftelsen. Gösta och
Lasse kollar träd och samordnar det.
10. Avslutning:
Mötet avslutades. Tack för idag!

Vid tangenterna
Sigrid

