Protokoll Järle Byalags styrelsemöte 2010-02-24
Närvarande:
Sven Röstlund, Kristina Andersson, Sigrid Rejås, Gösta Tegner,
Lasse Carlsson, Gerd Höök, Anna-Lisa Hellsing
1. Formalia:
Sven ordförande och Sigrid sekreterare.
2. Konstituerande av styrelsen:
Sigrid väljs till sekreterare och Lasse till kassör.
3. Föregående protokoll:
Godkändes och lades till handlingarna.
4. Övriga frågor:
Vi avstår från Nora kommuns inbjudan om föreningarnas dag 26 september.
5. Gångbron:
Lasse har pratat med Leader Bergslagen och Örebro kommun som båda är försiktigt
positiva. Lasse sammanställer en formell ansökan. Nora kommun ska Sven kontakta.
Gösta har informerat NJOV om gångbron, de har inget emot det, men heller inga
pengar att bidra med. Lasse kontaktar sparbanksstiftelsen nya.
6. Ekonomi:
Vi ska hålla ner investeringarna, i alla fall tills vi ser hur mycket vi får in via
medlemsavgifter, hyresintäkter och kommunstöd. Lasse gör budget till nästa möte.
Lasse, Gösta och Sven har tagit reda på när ungdomarna har träffats i Järlegården
och intervjuat vilka som närvarat för att ansöka om aktivitetsbidrag från kommunen.
Landsbygdsriksdagen åker Kristina och Birgitta C på och de får bidrag från
Länsbygderådet som täcker resa, deltagaravgift och del av boendet.
7. Byabladet:
Sven har påminnt föreningarna om att manusstopp närmar sig (27/2). Annonsörerna
ska Gerd påminna. Utdelning innan påsk. Yoga och Öppna förskolan ska skrivas om.
8. Café och marknad:
Stationsungdomarna ska ansöka om jobb på nätet och Gösta förtydligar detta i
byabladet. Fas3 jobbare kan vara något för oss och Gösta blir kontaktperson och tar
kontakt med arbetsförmedlingen för att ansöka om det.
Sven skickar ut info till marknadsutställare. Café- marknads- och hantverksutskott
träffas 28 mars kl. 15.00 i Järlegården (Sven bokar) Sven och Gösta tar fram mallar.
9. Övrig planering vår och sommar:
Anna-Lisa kollar upp Åke Mossberg om han vill komma och ha bildvisning.
Röjardagar:
18 April kl. 10.00 Järlegården
2 Maj 10.00 Järle Station

10. Kommande möten kl 19.00 i Järlegården:
Torsdag 15 April
Onsdag 26 Maj
Onsdag 1 September
Onsdag 13 Oktober
Onsdag 24 November
Onsdag 12 Januari 2011
Lördag 5 Februari 2011 (Årsmöte)
11. Rapporter
Gerd rapporterade ifrån Ervalla bygdelag. Info och enkät om boendet planeras.
Lasse informerar om inbjudningar vi fått:
- 20 mars Länsbygderådet årsmöte i Hasselfors med föredrag och företagsmässa.
- 27 mars har bygdegårdarna utbildningsdag på Järlegården. Vilka vill vara med?
- 19 april Leader stämma kl 13.17 i Lindesberg med seminarier om ungdom, miljö
och kultur, Lasse deltar och fler kan vara med ??
- 11 maj Nora bygderåd i Vikersvik.
12. Avslutning:
Mötet avslutades. Tack för idag!

Vid tangenterna
Sigrid

