Protokoll Järle Byalags styrelsemöte 2015-01-13
Närvarande: Sven Röstlund, Sigrid Rejås, Lasse Carlsson, Michael Dybeck, Kristina Andersson,
Gösta Tegner, Ankie Rauseus, Claes Victorin, Gerd Höök
Frånvarande: Ines Wagner, Johan Skyman
Formalia: Sven ordförande och Sigrid sekreterare.
Föregående protokoll: Styrelsen gick igenom föregående protokoll som godkändes.
Övriga frågor:
- Hemsidan har uppdaterats med en aktivitetskalender. Där lägger man in byalagsaktiviteter och
annat som händer i Järle. Styrelsen och sammankallande får access som Lasse skickar ut.
- Vi kommer att behöva nya bokningsansvariga till Järlegården till hösten.
- Äldre byalagsmaterial bör arkiveras och göras mer tillgängligt. Vindsrummet i Järlegården kan
användas och arbetet att samla ihop, sortera och katalogisera bör göras. Arbetsgrupp!?
- Överenskommelsen som vi nyligen undertecknat har skickat enkät. Lasse svarar. Läs mer här.
- En julhälsning har kommit från vårt SOS barnbyar.
Årsmöte: 14 februari kl 18.00 i Järlegården. Verksamhetsberättelse, verksamhetsplan, ekonomi,
val, diskussionspunkter, mat och dryck diskuterades. Uppgifter inför, under och efter mötet
fördelades.
Ervalla Bygdelag: Årsmöte 21 januari 19.00 i Församlingshemmet i Ervalla. Vi har rätt att skicka
5 representanter och Gerd, Sven, Lasse och Gösta kommer att närvara.
Ervalla socken 600 års jubileum. 9 maj, 6 juni och 5 september är föreslagna datum för firande.
Järle byalag är föreslagen att 5/9 anordna något tillsammans med Kyrkorna, Gårn och Biodlarna.
Gerd och Sven representerar byalaget i kommande arbetsgrupp. Styrelsen är positiv till att bidra
ekonomiskt till arrangemanget, men vill ha mer specificerat till vad..
Gångbron: Bron är på dagordningen i Kommunens åtgärdsplanering, Lasse rapporterar vidare. inget nytt.
Caféet: Hur driver vi caféet i framtiden? Kan vi anställa någon, finns någon anställningsform att
tillgå? Frågan om vem som kan förestå caféet? Frågan tas upp på årsmötet.
Renovering av köket tittar Anette på och kommer att ge ett förslag. Hur finansieras det, finns det
några bidrag att söka?
Renovering av station diskuteras i stiftelsen och länsstyrelsen bekostar till 80% en renovering av
stationshusets .
Våren: 28 februari Irländsk Afton med Sonas.
Panikteatern anordnar "Frieriet" och Lasse undersöker kostnad och möjlighet att få hit dem i april.
Hållbara Järle: Projektet "Vilda vänner" har pengar kvar och det fortsätter under 2015. Vid
årsmötets diskussionspunkter tas dessa frågor upp och om intresse finns att engagera sig. Även
nya frågor kring till exempel energi kan lyftas.
Nästa möte: 14 februari kl 18.00 på Järlegården är årsmötet. Nästa styrelsemöte är 23 februari kl
19.00 på stationen.
Avslutning: Mötet avslutades. Tack för idag!
Vid tangenterna Sigrid

