Protokoll Järle Byalags styrelsemöte 2010-11-24
Närvarande: Sven Röstlund, Kristina Andersson, Sigrid Rejås, Lasse Carlsson,
Anna-Lisa Hellsing
Frånvarande: Gösta Tegner, Gerd Höök, Tommi Hynynen
1. Formalia: Sven ordförande och Sigrid sekreterare.
2. Föregående protokoll: Godkändes och lades till handlingarna.
3. Övriga frågor: Ervalla Bygdelag vill välkomna nyinflyttade välkomna med
blommor så vi ska lämna namnen på de familjer som flyttat in under 2010 till Erika. Vi
kommer på tre familjer och Lasse ombesörjer detta.
Angående Regional översiktsplan (RÖP) från Regionförbundet har Ervalla Bygdelag
skrivit ett remissvar. Lasse kompletterar och ansluter oss till Ervalla bygdelags svar
eller så skriver Lasse ett svar från Järle byalag och skickar det för påseende i
styrelsen. Remisstid till slutet av jan. Påstötning från Länsbygderådet kommer.
I sammanhanget hör tågpendeln med stopp i Järle och Sven skriver angående
tågpendeln till länstrafiken, med kopior till kommunerna i Nora och Örebro.
4. Kulturevenemang: Vi är jättenöjda över kulturveckan! Irländska aftonen besöktes
av ca 60 personer. På kasperteatern kom drygt 40 personer och sedan bjöds det på
glass. Mossberg pratade i 2.5 timme och drygt 50 st lyssnade. Vi fick beröm för
rapporten och tackar Leader Bergslagen för stödet.
Styrelsen funderar på mål för studieresa till nästa möte.
5. Bredband: På informationsmötet den 10:e november angående bredband till byn
var det 25 st som representerade ca 20 fastigheter närvarande. Rör är nedlagt nu
och hittills är vi inom budget. Det återstår ca 600 m dragning in till husen. Ett brev
kommer att skickas ut med karta där var och en får fylla i hur de vill att rördragning på
tomten ska ske. Alexander Rejås, Richard Sievert, Kjell Duberg och Lasse C utgör
arbetsgrupp som kommer att jobba vidare med bredbandsnätet. Det ekonomiska
stödet är beviljat från PTS (post och telestyrelsen) 25% och Landsbygdsprogrammet
75%. När samtliga hushåll har svarat kan offerter tas in och resterande grävning
inom tomterna och själva fiberanslutningen kan starta. Sikte att bli klar till sommaren.
Styrelsen diskuterade ekonomin i projektet. Bl.a. hur anmälan skall ske. Förslag som
togs upp på infomötet är att förtida inbetalning kan ske. Dels som anmälningsavgift
som då är bindande samt för att ge möjlighet att dela upp betalningen. Lasse
föreslog att möjliggöra detta så att man redan nu kan börja betala in till särskilt konto.
6. Årsmöte: 12 Februari i Järlegården kl. 18.00. Sven skriver verksamhetsberättelse.
Förslag på nya styrelseledamöter diskuterades. Revisor, revisorssuppleanter och
kommittéer diskuterades. Mat från Christina Jarl, menyn presenterades och
godkändes. Pris per person 100 kr. Barn fritt under 13 år. Sven skriver helsida i
byabladet. Diskussionsämne för årsmötet; kommittéernas funktion och medlemmar.
7. Byablad: Sven jobbar på. Ska tryckas 13 december och delas ut 17 december.

8. Ekonomi: Lasse redovisade vår ekonomi. Likviditeten efter bredbandsprojektet är
ansträngd, men förskott är beviljat och betalas ut i dec. Dagis hyr fortfarande
Järlegården. Leaderpengar för kulturveckan är på väg in.
9. Gångbron: Inget nytt.
10. Barn i Bergslagen: Vi är intresserade av medlemsskap i Barn i Bergslagen,
1000 kr per år. Lasse anmäler oss.
11. Rapporter: Lasse rapporterade från Landsbygdsgalan i Blå hallen i Stockholm,
där Barn i Bergslagen var nominerade till årets Leaderprojekt. Nomineringsfilmen
som visades var gjord i miljöer från Skärmarbodabergen rönte stor uppskattning.
Tyvärr gick priset till ett annat projekt.
12. Avslutning:
Mötet avslutades. Tack för idag!

Vid tangenterna
Sigrid

