Protokoll Järle Byalags styrelsemöte 2015-02-23
Närvarande: Sven Röstlund, Sigrid Rejås, Lasse Carlsson, Michael Dybeck, Kristina Andersson,
Gösta Tegner, Ankie Rauseus, Claes Victorin, Hanna Wallsten
Frånvarande: Gerd Höök
Formalia: Sven ordförande och Sigrid sekreterare.
Konstituering av Järle Byalags styrelse för verksamhets året 2015:
Sven Röstlund ordförande, Lasse Carlsson kassör och Sigrid Rejås sekreterare, övriga ledamöter.
Oförändrad attest- och delegationsordning.
Föregående protokoll: Styrelsen gick igenom föregående protokoll. Deltagandet på årsmötet var
lägre än tidigare år med 19 närvarande. Trevligt och bra diskussioner, men maten kunde varit
mer kryddad. Detta är framfört till leverantören.
Övriga frågor: Inga övriga frågor.
Ervalla 600 års jubileum: Sven och Gerd har varit på möte och rapporterar att följande ingår:
9/5 Hembygdsföreningen 90 år, henbygdsgården
6/6 Ervalla sportklubb 80 år, Lyckevallen
27/6 Järle Marknad, Järle station
25/7 ÖSK och Ervalla veteraner möts på Lyckevallen och därefter festligheter på Hults Säteri
med Svenne Rubin, bland annat.
5/9 Huvudjubileumsdagen, alla föreningar hjälps åt med evenemanget. Vi ombeds arrangera
skördemarknaden i Ervalla istället för i Järle. Kasperteater med br B blir det också.
Värvarnumret gör reklam för detta och ges ut i slutet av mars.
Caféet: Anette förestår caféet även i år vilket gör oss väldigt glada.
Renovering av köket tittar Anette på och kommer att ge ett förslag.
Styrelsen diskuterade marknadsföring av caféet och aktiviteterna. Gösta undersöker med Nora
turistbyrå och evenemangskalendern och Sven kollar med Nerikes Allehanda.
13/6 öppnar caféet och är öppet till 16/8 samt tre följande helger. 10.00-18.00 samtliga dagar.
Aktiviteter vår och sommar: Sonas och Irländsk Afton blir inställt. Panikteatern och
föreställningen Frieriet, en "cafe-teater" är ett alternativ. Föranmälan via en länk som Ankie
känner till. Lättare förtäring. Den 24 april kl. 19.00. Ansvariga för detta är Hanna och Ankie.
Marknadsföring via byabladet.
Röjardag för våren är den 26 april kl 10.00, samling vid stationen.
Ekonomi: Lasse redovisade vår ekonomi och önskemål om investeringar diskuterades.
Gångbron: Bron är på dagordningen i kommunens åtgärdsplanering. Gångbron ska besiktas på
uppdrag av Örebro kommun.
Byabladet: Innehåll diskuterades. Manusstopp 1 mars.
Hållbara Järle: Vid årsmötets bestämdes ett möte den 5 mars 18.30 på Järlegården där frågor
kring hållbar bygd tas upp och om intresse finns att engagera sig. Planerade aktiviteter är: Frö
och plantbytardag på Kanans den 13 maj kl 18-21, holkbygge i Ramshyttan den 3 maj och bikurs
i Ramshyttan 30 maj.
Framtidsforum på Kvinnersta den 28 feb .
Producentlistan (lokala producenter) planeras att läggas upp på hemsidan.
Kommande möten: 7 april, 25 maj, 24 augusti, 5 oktober, 17 november, 19 jan 2016, 6 feb 2016
Årsmöte

Rapporter: Det blir ett bypass även i år och byalaget ska lämna underlag/ information till
Bypasset och sätta upp skyltar. Lasse fixar det.
Landsbygdsnämnden, Örebro kommun, har bildats och vi väntar på en inbjudan. Vilka är våra
viktigaste punkter att ta upp?
Kommunalt krav på vatten och avlopp, möte kring detta planeras i vår av kommunen.
Nästa möte: 7 april kl 19.00 på Järlegården
Avslutning: Mötet avslutades. Tack för idag!
Vid tangenterna Sigrid

