Protokoll Järle Byalags styrelsemöte 2020-01-13
Närvarande: Sven Röstlund, Hanna Wallsten, Caroline Jönsson, Kristina Andersson, Claes
Victorin, Lena Lidström, Gerd Höök, Gösta Tegner, Sigrid Rejås
Frånvarande: Formalia: Hanna ordförande och Sigrid sekreterare.
Föregående protokoll: Godkändes och lades till handlingarna.
Ekonomi/Budget: Inget att rapportera
Byabladet: Nästa nummer planerades, det är värvarnumret. Manusstopp 25 februari.
Caféet 2020: Det var 35 som kom på medlemsmötet och flera anmälde intresse att hjälpa till att driva
cafeet. Det var ett bra möte. Tack alla som kom. Efter mötet har ett par har anmält sitt intresse och vill
ha mer info kring caféet, Gösta tar kontakt med dem. Vi har ett extra möte för att ta beslut kring cafeet.
Årsmötesförberedelser: Vi behöver en ny ordförande och tre ledamöter.
Sigrid tog upp förslag på motion att köpa in en hjärtstartare och utbilda några bybor. Förslag på
placering är värmestugan vid stationen. Motionen bifalles och kommer att läggas fram vid årsmötet.
Sigrid lämnar motion till årsmötet. Sven tar upp om vi ska ska ha grannsamverkan.
Förberedelser och uppgifter fördelades och diskuterades.
Övriga frågor: Ervalla Bygdelag har årsmöte den 13 februari i Ervalla församlingshem. Järle Byalag
får skicka 4 representanter.
Nästa möte: Nästa styrelsemöte blir ett extrainsatt möte för att ta beslut om cafeet.
Årsmötet 8 februari kl 18.00 på Järlegården.
17 februari är det konstituerande styrelsemöte kl 19.00 på Järlegården.
Avslutning: Tack för idag!
Vid tangenterna Sigrid

söndag 12 januari 2020

Medlemsmöte Järle Byalag
____________________________________________________________________________
Deltagare: Cajsa Harrysson, Solweig Nilsson, Ann Röstlund, Sven Röstlund, Maria Berger,
Kerstin Berger, Stefan Kajling, Jan Kajling, Kristina Andersson, Claes Victorin, Kerstin
Victorin, Lotta Gustavsson, Peter Gustavsson, Ann-Charlotte Linton, Steven Linton, Ingalill
Lennartsdotter, Monika Riddarholt, Richard Sievert, Mikael Carlsson, Andrew Stone, Elsie
Stone, Ingela Dahlkvist, Gerd Höök, Erik Höök, Anette Bredenberg, Björn Bredenberg,
Helena Persson, Peter Ekström, Morgan Evaldsson, Helen Hellmark Evaldsson, Linn
Eriksson, Per Gustafsson, Gösta Tegner, Sigrid Rejås
Caféets framtid
Sven hälsade alla välkomna och Gösta berättade hur Caféet drivits från 1984 och fram till
nu.
Ideella bybor och cafe ungdomar som kommunen avlönat. Stationen hyr vi av Stiftelsen.
Hantverksmagasinet drivs separat.
Järle Marknad är också en stor aktivitet
__
Att bara ha öppet tågdagar
Hur blir det med skyltning RV50
Cafeungdomar (tappar vi troligen)
Tappar de som har vägarna förbi
Hantverksmagasinet får det svårt
Kommentar från mötet ”Att bara ha ons-, lör-, söndag, kan vi lika gärna lägga ner...
men vill förstås ha café kvar”
Fler bilburna än tåggäster upplever hantverksmagasinet
Vilka kan ställa upp att driva caféet?
Kan veckovis ansvarsfördelning fungera? (Mån-sön 9.30-18.30) Nio veckor (Familjen Höök,
Rickard och Peter, Morgan och Claes tar en vecka)
Kan vi ha olika handledare till ungdomarna, godkänns det från kommunen? (Ja)
När kommunen kommer och granskar oss frågar de alltid om det finns en vuxen
närvarande.
Hur många kan ta helger? 6 st kan tänka sig att ta helger.
Följer vi lagstiftning, regler och hygien? Ja, till stor del. Har vi anmält verksamheten? (Nej)
Livsmedelshygien följs. Men vi är inte granskade. Föreningar kan vara undantagna.
Går det att dela upp sysslorna? Ute och inne sysslor.
Gerd och Annette bakar till caféet.
Bifogar ”Arbetsinsatser - Planering förarbete och genomförande”
Arbetsbeskrivningar behöver tas fram.
Introduktion behöver tas fram
Regler, raster, mobiltelefon
Kassa hantering
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Summering: Mötet är angelägna om att ha Caféet (och därmed även Hantverksmagasinet)
kvar. Café ungdomar eller inte var det mer svävande svar kring.
Att skriva upp sig på en hel vecka var det 3-4 som anmälde sig till, vi behöver täcka upp 9
veckor. Helger var det 6 st som anmälde sig till.
Man vill att caféet ska ha öppet som tidigare (Alla dagar kl 10-18 från mitten juni till mitten
augusti och några helger.) Men det diskuterades även att ha öppet bara de dagar som tåget
gick. (Totalt 32 dagar on, lö och sö)
Beslut måste tas snarast.

2

