Ervalla Bygdelag
Styrelseprotokoll, möte 2017-08-29
Sabbatsberg

Närvarande:
Ove Jansson, Ervalla Hembygdsförening
PA Strömberg, Lycke-Sundtorps vägförening
Kurt Janzen, Företagarna
Gun-Britt Janzen, Kyrkan
Håkan Henriksson, Kyrkan
Rune Nordin, Baptistförsamlingen samt Ervalla stora vägsamfällighet
Bo Werneström Ervalla Hembygdsförening
Inga-Lisa Rosengren, Sabbatsberg
Jimmy Nordengren, ESK
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 Ove Jansson.
3. Anmälan av ev. övriga punkter
- LUP
- Tillägg från Kyrkan
4. Föregående protokoll
Inga synpunkter lämnades, protokollet läggs till handlingarna.
5. Ekonomi
Inga avvikelser att rapportera.
6. Hemsidan/info@
Programmet för Ervalladagen har anmälts till Evelina så det läggs ut där,
även på facebook.
7. Föreningsrunda
Baptistförsamlingen:
Som programmet för Ervalladagen anger arrangeras Country Church i
kapellet på kvällen den 9/9 kl 18.00. För övrigt gör församlingen en liten
kampanj om www.mercyships.se under Ervalladagen samt tema för kvällen.
(Mercy Ships äger och driver världens största civila sjukhusfartyg och
kommer med hopp och läkedom till de fattigaste)
Stickkafé fortsätter och datum kommer finnas på hemsidan.
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Ervalla stora vägsamfällighet:
Ingen snö än! Det finns 180 hushåll efter vägen som är 2,4 mil lång.
Hembygdsföreningen:
På Ervalladagen står föreningen för kaffeförsäljningen. Affischer inkl.
musik som hör ihop med utställningen om ”skolan 175 år” kommer finnas.
Axbergs församling:
Trivselkväll den 31/8. Ervalladagen invigs i kyrkan med Håkan Henriksson
och Ervallakören sjunger samt att det blir en konstutställning av
Coloristerna i församlingshemmet.
Det kommer att arrangeras Lutheraktiviteter i fyra kyrkor, närmare
information lämnas på hemsidan och via församlingen.
Lycke-Sundtorp vägsamfällighet:
PA informerar att vägföreningen bytt ordförare men att representation i
Bygdelaget fortsätter PA med. 80 ha mark efter vägen har bytt ägare.
ESK:
På Ervalladagen kommer ESK möta IFK Lindesberg på Lyckevallen, missa
inte den matchen. Sedan kommer föreningen att sätta upp en uppblåsbar
hinderbana för barnen mellan 14.00 och 17.30. Vid hembygdsgården håller
föreningen grillen igång.
Den 6/9 möter ESK - Örebro SK på Lyckevallen kl 18.00.
Sabbatsberg:
Planeringen är ännu inte klar, däremot blir det resa i enlighet med de bidrag
som kommunen beviljat för ändamålet.
Företagarföreningen:
Föreningen ordnar med transport från Järle till hembygdsgården och
uppsättning av borden till alla utställare. Detta sker på torsdagskvällen kl
17.00, bärhjälp tas tacksamt emot av alla starka människor.
8. Övriga frågor
- Ervalladagen
13 utställare är anmälda och det kommer finnas bord till alla. Affischer har
tryckts upp till respektive förening som nu delas ut. Vi hjälps åt att dela ut
de resterande foldrarna till alla brevlådor inom området.
All planering inför Ervalladagen är under kontroll.
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- Förväntningar på församlingarna/kyrkan – i enlighet med
årsmötesprotokoll punkt 19.
Ett förslag diskuterades om inte församlingarna/kyrkan kan gå samman och
diskutera möjlighet till någon form av barn/ungdomsverksamhet i likhet
med vad kyrkan bidrar med i Lillån bl.a. Kyrkan har en planeringsdag snart
och Håkan H. tar med frågan dit. Till nästa Bygdelagsmöte stämmer vi av
hur frågan har tagits emot.
- LUP
Imorgon 30/8 kl 18.30 i Järlegården diskuterar vi hur det fortsatta arbetet
med LUP bör se ut.
- Tillägg från Kyrkan
Lämnades under föreningsrundan.
9. Mötets avslutande
Nästa möte:
Den 8/11 kl 18.30 Lyckevallen, ordinarie styrelsemöte inkl. extra årsmöte
enbart innehållande förslag på stadgeändringar.
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