Protokoll Järle Byalags styrelsemöte 2016-11-22
Närvarande: Sven Röstlund, Lasse Carlsson, Claes Victorin, Kristina Andersson, Petra Edin,
Hanna Wallsten, Sigrid Rejås
Frånvarande: Gerd Höök, Ankie Rauseus, Gösta Tegner
Formalia: Sven ordförande och Sigrid sekreterare.
Föregående protokoll: Godkändes och lades till handlingarna. Vattenlåset finns på Järlegården. Det
är slut på det långvariga läckaget vid uthuset, stationen. Resterande arbete utförs på våren. Det dåliga
vattentrycket på caféet är fortfarande oklart.
Övriga frågor: Inga övriga frågor.
Byabladet: Innehåll diskuterades och uppgifter delades ut. Manusstopp 8/12. Utdelning kring 15
December.
Bokvagn: Hanna tar reda på mer kring Bygdegårdarnas läsprojekt och Sigrid hjälper till.
Återbrukarmingel: Birgitta anordnar återbrukarmingel den fjärde advent, 18 december kl. 14.0016.00 i Järlegården. Byalaget står för fikat. Birgitta fixar det praktiska. Petra tar reda på mer kring
"Julklappar till behövande familjer" för att se om det kan samordnas.
Julgransplundring: Petra anordnar julgransplundring 22 januari 15.00-17.00 i Järlegården. Byalaget
bjuder på fika.
Årsmötet: 4 februari i Järlegården. Styrelseposterna diskuterades. Maten tar vi från Christinas
Gästgifveri. Lasse kollar med revisorer och Sven beställer mat och tar emot beställningar.
Gångbron: Sven tar upp frågan med länsstyrelsen. Inget nytt. Önskemål om att nita fast nätet mot
kanten. Bryggan bör tas upp, Sven kontaktar Erik. Båten är upptagen.
Musikpub: En lyckad och välbesökt tillställning. Ca 50 kom och ekonomin gick ihop.
Byalaget har fått tips om ett arrangemang kring Dan Andersson, Lasse tar reda på mer.
Ekonomi: Lasse redovisade vår ekonomi.
Landsbygdsprogram: Lasse har skickat in remissvar till Kommunens landsbygdsprogram. Innehållet
diskuterades.
Rapporter: Ervalla Bygdelag har haft möte 10 nov och skolans rektor rapporterade elevantalet som
beräknas öka med tio elever både 2017 och 2018. Maten diskuterades och en önskan finns att få ut
ett kök till Ervalla skola. Luciafirande den 13/12 med efterföljande julmarknad anordnas av klass 6.
Ervallas hemsida diskuterades och där kan mer information hittas. www.ervalla.nu Ervalla Bygdelag
har årsmöte 5 februari.
Minijulmarknad i Svalbo 1 och 3 advent. Caféet har öppet 12.00-17.00.
Nästa möte: 17 januari kl 19.00 på Järlegården.
Avslutning: Mötet avslutades. Tack för idag!
Vid tangenterna Sigrid

