Protokoll Järle Byalags styrelsemöte 2021-01-13 via Zoom
Närvarande: Fredrika Nordling, Gösta Tegner, Sigrid Rejås, Claes Victorin, Lena Lidström, Gerd Höök
Frånvarande: Sven Röstlund, Kristina Andersson, 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: Stationshuset, kontrakt.
Föregående protokoll: Godkändes och lades till handlingen.
Ekonomin: Kristina och Gösta redovisade för ekonomin.
Årsmötesplanering: Vi skjuter på årsmötet tills det går att träffas. Gerd avbokar maten. Fredrika meddelar via Facebook
gruppen Det händer i Järle och Gösta skickar ut infon till våra medlemmar via brev.
”Beviljat” bidrag för att köpa hjärtstartare: Sigrid tar fram en ny offert.
Gräsklippare: Beslut att köpa in ny gräsklippare.
Dammsugare: Behov av en dammsugare till Järlegården/cafeet
Facebook gruppen ”Det händer i Järle”: Elin Duberg som startade gruppen för flera år sedan lägger över admin
ansvaret till Fredrika. Byalaget tar över förvaltningen av den, men då krävs aktiva administratörer för att hålla god ton och
ordning i inläggen.
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.
Skötsel av stationshusets grönytor: Vi är intresserade av vad som erbjuds och Fredrika tar reda på mer till nästa
möte.
Övriga frågor: Mötet beslutade att vi skriver på kontrakt för ett år till i stationen.
Gerd och Claes tog emot NA idag och visade på stationshuset och väntsalen och Järlegården. De tittade även på bron
och badplatsen. Det blir ett reportage inom 2 veckor.
Hur planerar vi sommaren då årsmötet skjuts upp? Tar det på nästa möte.
Nästa möte: Förslag till nästa styrelsemöte är 10 mars kl 18.00 troligen via Zoom
Avslutning: Ordförande avslutade mötet. Tack för idag!
Vid tangenterna Sigrid

