Protokoll Järle Byalags styrelsemöte 2020-12-16 via Zoom
Närvarande: Fredrika Nordling, Gösta Tegner, Sigrid Rejås, Claes Victorin (Ej beslutsmässiga)
Frånvarande: Sven Röstlund, Lena Lidström, Kristina Andersson, Gerd Höök, Caroline Jönsson
Formalia: Mötet öppnades och Fredrika är ordförande och Sigrid sekreterare
(Fika till nästa gång: Caroline, Sigrid stand in) blir via Zoom
Anmälan av Övriga frågor: Isbanan
Föregående protokoll: Godkändes och lades till handlingen.
Ekonomin: Gösta redovisade för ekonomin.
Årsmötesplanering: 13 Feb via Zoom. Årsberättelse, Ekonomisk redovisning, Arbetskommitté, Förslag på
verksamhetsplan för 2021. Bygdegårdarnas riksförbund har skickat ut en information där man talar om att man inte ska
hålla årsmöten och träffas utan det ska köras digitalt. Därför planerar vi för ett Digitalt årsmöte via Zoom. Claes, Lena
och Kristinas poster behöver tillfrågas om de vill fortsätta. Fredrika avböjer ordförande posten inför nästa år.
”Beviljat” bidrag för att köpa hjärtstartare: 1500 SEK får vi beviljat för inköp av hjärtstartare. Vi tar upp frågan hur den
placeras vid årsmötet.
Fredrika: pengar för inköp till lekplatsen: Leksaker till lekplatsen är inköpt via loppis, redovisa kvitton till kassören.
Bonus till Linn & Felicia: Gösta har betalat ut bonus för väl utfört arbete.
Höstånga utvärdering: Det var ett trevligt arrangemang och vi tjänade pengar på försäljning av fika.
Adventståg inställt!
Byablad, manusstopp 30/11: På grund av senare möte än planerat så är Järlebladet klart och utdelat. Bra jobbat.
Bro: Ingen har anmält intresse att vara med i Bro kommittén. Gösta arbetar på att regera brädorna på Nora sidan.
Cafékommitté: NJOV och Fredrika har haft kontakt och de avvaktar lättare att mötas (Coronarestriktioner). Annika
Olstedt har kontaktat Fredrika angående Stationsträdgården. På mötet för utvärdering om cafésommaren beslutades att
starta en Cafékommitté. Gösta har skickat ut ett förslag på nytt hyresavtal av Stationsområdet från stiftelsen. Fredrika
ber att få ”viss skötsel och underhåll” mera specificerat. Vad förväntas vi göra? Vi önskar att få ettårigt avtal. Till nästa
möte ska vi ha läst igenom avtalet och då ska vi vara beslutsmässiga.
Barn- och ungdoms kommitté: Fredrika och Sigrid kallar till uppstart till Barn- och ungdoms kommitté. Senarelagd pga
COVID 19
MTB-bana: 5000kr bidrag går att spara till efter COVID. Tid för planering.
Järlegårdskommitté: Behöver tillsättas enligt tidigare diskussion. Ta upp på årsmötet.
Biltrafik genom byn och skyltar: Skyltarna uppsatta.
Postadress: Fredrika tar reda på hur man ansöker om eget postnummer.
Isbana: Caroline har tagit kontakt med Kommunen om vi får låna spolutrustning, men vi får ta det nästa möte då
Caroline inte är här idag.
Övriga frågor: Gräsklipparen till stationen/järlegården behöver bytas ut. Vi får 15 000 SEK i bidrag
Landsbygdsnämnden i Örebro Kommun. Beslut om gräsklippare tas när vi är beslutsmässiga.
Claes har varit och städat vid stationen. Tack, Claes!
Nästa möte: Nästa styrelsemöte är 13 Januari kl 18.00 via Zoom
Avslutning: Ordförande avslutade mötet. Tack för idag!
Vid tangenterna Sigrid

