Protokoll Järle Byalags styrelsemöte 2013-01-15
Närvarande: Sven Röstlund, Sigrid Rejås, Lasse Carlsson, Michael Dybeck, Kristina Andersson,
Ines Wagner, Claes Victorin,
Frånvarande: Elin Liw Duberg, Gösta Tegner, Gerd Höök
Formalia: Sven ordförande och Sigrid sekreterare.
Föregående protokoll: Styrelsen gick igenom och godkände dem.
Övriga frågor: Ervalla bygdelag har möte på Järlegården imorgon, 16/1 kl. 18.30. Gerd levererar
bullar, och Micke och Lars är med på själva mötet.
Micke har ett par rullstolsramper för Järlegården, portabla som man lägger dit och tar bort efter
behov. Dessa finns nu i hallen.
Årsmötet: Kommittéer diskuterades. Styrelsesuppleant ska tillsättas. Diskussionspunkter blir
jubileumsåret samt caféverksamheten. Uppgifter inför årsmötet delades ut. Inga motioner har
inkommit. Sven skriver verksamhetsplan samt årsberättelse tillsammans med Gösta och Lasse.
Lasse redovisade ekonomin. Preliminärt bokslut ger ett plus på ca 20 000.
Jubilumsaktivitet: Förslag på jubileumsaktivitet har inkommit:
 Mariefred med järnväg/Gripsholms slott/Designmuseem
 Birka, vikingabyn i Mälaren
 Jubileumsfest 3, 6, 9 (barn, familj, vuxen) i början av augusti
 Kanalresa Karlskoga-Filipstad
 Göta Kanal
Uthyrning Järlegården: Regler för nyttjande av Järlegården diskuterades för att göra det
tydligare. Beslutades att justera texten och vi lägger till en medlemsförmån för nyttjande i max 6
timmar för 200 kr. Detta kommer att läggas ut i byabladet och på hemsidan.
Busskuren: Bordlägger till våren.
Länspendeln: Inget nytt.
Lekplatsen: Inget nytt.
Gångbron: Inget nytt.
Ervalladagen 7 september: Föreningar erbjuds 2 representanter från varje förening. Material bör
tas fram till detta. Micke och Lars tar reda på mera på Ervalla bygdemöte imorgon. Vi försöker
vara med.
Järle omställningsby: Inspirationsdag kring Leaders ”Hållbara Pilotbyar” kommer att
genomföras den 2 februari i Gillersklack. Lasse ska gå och vi försöker få ihop en arbetsgrupp
med åtminstone 2 stycken till. Byalaget står för kostnaden på 250:-/pers.
Rapporter: Nora, Europas alternativa kulturhuvudstad, något att ta med i våra kulturevenemang.
Nora bygderåd är den 5 mars på Järlegården.
Nästa möte: Årsmöte 9 februari kl 18.00 på Järlegården. Nästa styrelsemöte är den 28/2 2013
kl.19.00 på järlegården.
Avslutning: Mötet avslutades. Tack för idag!
Vid tangenterna Sigrid

