
Protokoll Järle Byalags styrelsemöte 2010-01-14 
 
Närvarande: Sven Röstlund, Kristina Andersson, Sigrid Rejås, Gösta Tegner, Lasse 
Carlsson, Gerd Höök 
 
1. Formalia: Sven ordförande och Sigrid sekreterare. 

 
2. Föregående protokoll: Godkändes och lades till handlingarna. 

 
3. Övriga frågor: Bidragsrapport skriver Gösta till Örebro Fritid och Turism. Till 
Landsbygdsriksdagen åker Kristina och detta finansieras, om inte från länsstyrelsen, 
så gör byalaget det.  
Öppna Förskolan ska annonsera ut ny tid. Detta görs på anslagstavlor, på hemsidan 
och på kallelsen till årsmötet. 
 
4. Ekonomi: 
Gösta och Lasse har sammanställt ett preliminärt bokslut och redovisade en 
resultatanalys för 2009. 
Styrelsen diskuterade inkomster/kostnader för 2010. Gösta kollar bidragsmöjligheter 
och regler från Örebro Kommun. 
Lasse kollar upp vilka sammankomster vi haft under hösten 2009. 
Styrelsen beslutade att Gösta föreslår för stiftelsen att vi säger upp telefonen på 
stationen.  
Medlemsavgifter för 2010 föreslår styrelsen en höjning till 200 kr för enskild person 
och 300 kr för en familj.  
 
5. Årsmöte:  
Kallelse: Gösta skriver kallelse 
Anmälan: Gerd tar emot anmälningar (sista anmälningsdag 2/2) 
Val: Gerd och Margareta vill inte bli omvald. Gösta pratar med Hynynen, Sven pratar 
med Victorin och Lasse kollar med revisorer. Sven, Sigrid och Lasse blir kvar. 
Verksamhetsberättelse: skriver Sven 
Mat: kötträtten från Ervalla köket ordnar Gerd. Dryck köper Lasse, Kaffe, te och 
socker finns. Kladdkaka och grädde och mjölk fixar Sven. 
pris: 140 kr 
Lokal: Sven, Kristina, Sigrid och Gösta kommer i förväg 
Kommittéer: styrelsen föreslog ändringar. 
Inga motioner har inkommit. 
 
6. Gångbron: 
Tre entreprenörer kontaktade, en svarade. Metoder för reparationen och utförande 
diskuterades. Måste komma åt bron norrifrån. Finansiering på ca 350 000 kr.   
Lasse kontaktar Örebro kommun och Sven kontaktar Nora kommun. Gösta pratar 
med stiftelsen och järnvägen. Lasse gör en förfrågan till Leader Bergslagen och 
kontaktar Länsstyrelsen.  

 
7. Våren: 
Friluftsfrämjandet från Nyköping kommer hit i maj för att vandra i Skärmarboda och 
besöka stationen. 
Sigrid meddelar Barn i Bergslagen om sommarmarknaden den 3 Juli. 



 
 
8. Nästa möte 
24 Februari 19.00 i Järlegården 
 
9. Rapporter 
Ervalla bygdelag rapporterade Gerd ifrån.  
Lasse har uppdaterat vår hemsida. Ca 20 besök om dagen, totalt 7224 under 2009, 
11469 under 2008.  
Yogan går bra på måndagar och kommer att fortsätta i februari. 
16 februari är det Nora bygderåd i Hammarby  
 
10. Avslutning: 
Mötet avslutades. Tack för idag! 
 
 
Vid tangenterna 
Sigrid 
 


