Ervalla Bygdelag
Styrelseprotokoll, förkortad version, möte 2017-03-21
Hembygdsgården

Närvarande:
Susanne Gauffin, Ervalla kyrkby vägförening
Ove Jansson, Hembygdsförsamlingen
PA Strömberg, Lycke-Sundtorps vägförening
Tony Fridholm, Företagarna
Rune Nordin, Baptistförsamlingen samt Ervalla stora vägsamfällighet
Lars Carlsson, Järle byalag
Lennart Andersson, ESK
Nils-Gunnar Olsson, Sabbatsberg
Erika Sörengård, Bygdelaget
Karin Ekström, Bygdelaget
Ingalill Fridholm, Bygdelaget

1. Mötets öppnande
Erika öppnade mötet och hälsade alla välkomna.
2. Val av justerare
Till justerare valdes Tony.
3. Anmälan av ev. övriga punkter
- Badet/städning
- Tryck upp fler LUP
- Utlånad Ervallabok
- Fiber
4. Föregående protokoll
Inga synpunkter lämnades, protokollet läggs till handlingarna.
5. Ekonomi
Karin ombesörjer att föreningarna får uppgifter om inbetalning avseende
medlemsavgiften där närvarande föreningar fick sina respektive avier på
mötet.
Nygammal medlem har tillkommit, Ervalla stora vägförening och Rune
representerar föreningen i Bygdelaget. Beslut har fattats att SMK Örebro
kommer få anordna rally på sträckan.
6. Hemsidan/info@
Vissa brister runt hemsidan, ervalla.nu kommer undersökas och rättas till.
Efter önskemål kommer också styrelseprotokollen, i förkortad version,
läggas ut på hemsidan.
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7. Föreningsrunda
Hembygdsföreningen:
Ove är ordinarie representant i Bygdelaget och Claes är hemsidesansvarig.
Föreningen har tagit fram en folder med information om
hembygdsföreningen och dess aktiviteter för 2017. Tips om denna folder
passar att skicka in till Örebro kommuns nyhetsbrev, Axberg –Kil och dess
ansvarige utgivare.
Lycke-Sundtorp vägsamfällighet:
PA informerar att han ev. kommer avgå som ordförande i föreningen. Tills
vidare är han hemsidesansvarig.
Kyrkbyns vägförening:
Hemsidesansvarig är sekreteraren, Erika. Susanne är ordinarie representant i
Bygdelaget.
Mötesdeltagare framför att blommorna som tidigare ställts ut har varit ett
trevligt inslag som man gärna ser igen.
ESK:
I april är det hemma-match, fotbollskolan fortsätter samt traditionellt
nationaldagsfirandet med välkomnandet av nya bygdebor.
Föreningen kommer också kunna ställa upp med grillning på Ervalladagen
om så önskas.
Vem som ska vara hemsidesansvarig återkommer föreningen om.
Sabbatsberg:
De populära lördagskvällarna fortsätter för ungdomar från 13 år och uppåt
med lite olika innehåll efter önskemålen liksom traditionell söndagsskola.
Andra trivselkvällar gemensamt med kyrkan och kapellet görs också.
Lisa är hemsidesansvarig
Baptistförsamlingen samt stora vägföreningen:
Rune representerar båda tillika hemsidesansvarig.
Trivselkväll på torsdag med sång och musik där alla är välkomna. Stickkafé
fortsätter och vad gäller Ervalladagen så har man börjat spåna omkring den.
Företagarföreningen:
Tony är ordinarie representant för Bygdelaget och kommer ha med sig en
gäst varje gång för att kunna möjliggöra att fler kan hoppa in som reserver
om det behövs. Christina är hemsidesansvarig.
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Ett av föreningens mål under året är att ta fram en liknande folder som
Tysslinge har gjort. Vad gäller Ervalladagen är Rune utsedd att hålla i
marknaden.
Järle byalag:
Café fortsätter med stöd från arbetsförmedlingen. I övrigt finns aktiviteterna
med hantverksmagasinet, bakluckeloppis, marknad och en lite ny aktivitet
kallad återbrukarmingel.
Byalaget har ett gammalt Gunnebostängsel till salu, ca 20-30 meter om
någon är intresserad.
Byabladet till alla i bygden är på gång snart. Ett förslag lyftes att bladet
kanske skulle kunna länkas till Ervalla.nu också, inget beslut togs dock. Än
har man inte funderat på Ervalladagen. Lasse är hemsidesansvarig.
Framtidsforum, nätverksträff i Örebro den 25 mars arrangeras för fjärde året
i rad.
Lasse slår också ett slag för Länsbygderådets jubileum den 1 april i
Järlegården där ett flertal seminarier är inplanerade och alla är välkomna.
- Aktuellt från riksorganisationen Hela Sverige ska leva
- Redovisning av Landsbygdskommitténs arbete och förslag
- Info från Leader mellansjölandet
- Örebro kommuns landsbygdsprogram och ny översiktsplan
- Regionalt Omställning i Samverkan (ROS) informerar
- Krisberedskap
Fiberföreningen:
Nuvarande Fiberförening kommer att upphöra snart och Fiber 2 kommer
inte ha motsvarande förening.
8. Övriga frågor
- Planering Ervalladagen
En arbetsgrupp med representanter från föreningarna samt en
sammankallande kommer skapas för planering av Ervalladagen.
Senast sista mars ska föreningarna anmäla namn till arbetsgruppen för
Ervalladagen.
- Förslag valberedning
Inga givna namnförslag kunde lämnas så mötet föreslog att det istället blir
ett ambulerande mellan föreningarna i bokstavsordning. Först ut blir då
Axbergs församling. Namnförslag återkommer föreningen med.
- Förväntningar på församlingarna/kyrkan – i enlighet med
årsmötesprotokoll punkt 19.
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Frågan hänskjuts till nästa styrelsemöte då representation saknades på
mötet.
- Hur jobba vidare med LUP
Då inget aktivt arbete har skett med LUP efter det att den togs fram
beslutade mötet att se om fler exemplar kan tryckas upp och därefter
prioriterar vilken eller vilka aktiviteter som ska jobbas vidare med och på
vilket sätt.
- Förslag till stadgeändringar, översyn av följande paragrafers innehåll:
9§, justering av verksamhetsår enl. tidigare beslut
OK
10§, mandatperioder
2 år/omlott
12§, antal revisorer
2
14§, antal valberedare
2
15§, årsstämma september/fest och kallelse på hemsida senast mars
Ska dessutom tillföras uppgift om revidering och datum.
Beslutades att förslag till dessa stadgeändringar tas fram till ett extra
årsmöte i höst enbart för detta ämne för att därefter kunna fastställa
ändringarna till nästa ordinarie årsmöte.
- Översiktsplanen på remiss, svar från Bygdelaget?
Efter diskussioner beslutades att något gemensamt remissvar från
Bygdelaget inte ska göras utan det är upp till varje förening att svara.
Däremot kan föreningarna samverka i olika frågor om samsyn finns.
På torsdag håller Landsbygdsnämnden medborgarråd i Lundahagskyrkan
Hovsta. För planering av kaffet med dopp vädjar Sturve att man anmäler
närvaro till honom.
- Svar på Erikas separat utskickade mejl
Ordinarie representanter och hemsidesansvariga har vi fått svar på genom
föreningsrundan. Föreningsrundan föreslås innehålla ämnen där en förening
kan behöva stöd eller hjälp av olika slag eller annan information och frågor
som berör bygden gemensamt. Datum och aktiviteter ska finnas i kalendern
på hemsidan och behöver därför inte tas upp på mötet. Ingen förening
framförde några avvikande meningar på förslaget.
- Kvartersloppis
Tidigare har detta anordnats av enskilda personer och Bygdelaget föreslår
att det är så även fortsättningsvis.
- Aktivitetsstöd
Har skickats ut information om via mail till föreningarna.
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- Bidragspengar från kommunen
Bidrag kan sökas för det där lite extra som inte ingår i det normala som hör
till föreningsarbete. Ansökningar bör vara inlämnade inom de närmaste 2
veckorna. Några tänkbara förslag lämnades och Bygdelaget sätter ihop ett
förslag på ansökan.
- Badet med omnejd
Skötsel och underhåll runt badet med omnejd har skötts genom enskilds
försorg tidigare, dock anser Bygdelaget att kommunen och
fritidsförvaltningen bör ta ett ansvar i frågan och därför kommer en
skrivelse tas fram till kommunen.
- Fiber 2
Telia öppen fiber har just nu kampanjpris på anslutningen som skickats ut
till hushållen, sista beställningsdag är 16 april. För de som inte vill välja just
Telia finns andra att tillgå.
9. Mötets avslutande
Kommande mötestidpunkter:
31 maj i Kapellet
30 augusti Lyckevallen, prel.
8 november Sabbatsberg
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