Nydala byalag styrelsemöte 2015-04-13
Närvarande: Göran Karlsson, Maria Karlson, Arne Stenvall, Jennie Lindman, Siv Öberg,
Peter Bäckmark, Kerstin Hägerström, Christin Lindberg
Frånvarande: Lovisa Vistfält

Föregående mötesprotokoll
Protokollet lades till handlingarna.
Ekonomi
Arne redovisade löpande utgifter och inkomster.
Styrelsen
Det finns en del arbete med olika saker som bör fördelas mellan styrelsemedlemmarna.
Maria åtar sig att ta ansvar för trädgården.
Någon behöver ta hand om pressen, inför krönikespel. Peter Feurst och de andra i
marknadsföringsgruppen fortsätter sitt arbete som tidigare med kontakt med pressen m.m.
Kerstin tar hand om sommarbilagan i Värnamo Nyheter. Kerstin och Christin undersöker
vilka kontakter som behöver tas för att bevaka så att rätt uppgifter kommer med i
turistinformationen. Maria skickar in notiser till Värnamo Nyheter och värnamo.nu när vi
haft ett större evenemang.
Någon behöver vara fastighetsansvarig. Det handlar om att ha kontakt med kommunen om
bl.a. ombyggnader. Göran tar på sig den uppgiften.
Lokalen
Norrbys önskemål om ombyggnad
Norrbys vill bygga om och utöka köket med mer ugnskapacitet och bygga om det
nuvarande personalrummet till bageri. En garderobsvägg föreslås sättas upp i byalagets
styrelserum för förvaring av kyrkans böcker. Ingen ombyggnad i källaren genomförs.
Norrbys har pratat med kommunen och inget bygglov behövs. Styrelsen ger sitt samtycke
till planerna.
I avtalet med Norrbys finns stor tillgänglighet till byggnaden för såväl byalag, andra
föreningar och kyrkan.
Säkringen behöver höjas. Göran och Norrbys tar hand om kontakterna med kommunen.
Nycklar
Peter Feurst vill ha en nyckel till byggnaden. Maria gör en genomgång av vilka som har
nycklar till caféet respektive lägenheten.
Middag på arbetsdagen 18 april
Samtliga i styrelsen frågar runt hur många som kommer. Maria ordnar inköp av mat för att
kunna grilla. Christin skickar ett mail till syföreningslistan för att uppmana fler att
komma. Anmälan görs till Maria via mail senast torsdag kväll.

Arne ordnar inköp av bark och grillkol. Maria tittar över vad som ska göras och gör en
lista inför dagen.
Krönikespelen
Jennie ställer upp med en häst. Konrad ska tillfrågas om att ta hand om den i spelet
eftersom Jennie deltar själv. Marias släkting kan inhysa en häst hos Jennie om det behövs.
En avstämning och en del justeringar gjordes av listan. En ny parkeringsvakt behövs,
Jennie kollar det.
Datum för läktarbygget ska med till nästa Allehanda.
Kerstin har pratat med Vuxenskolan som lämnar bidrag till Krönikespelet. Kerstin lämnar
det uppdraget och Lovisa ska tillfrågas om att ta över med Jennies stöd. Lovisa och Jennie
ska kontakta Vuxenskolan snarast för övertagande av uppgifterna. Även om bidraget är
förhållandevis litet finns fördelen att alla deltagare är försäkrade.
Göran kollar med Mats Hoppe om det finns andra möjligheter att söka bidrag från t.ex.
regionen.
Bygdebolaget
Inga nyheter från kommunen än.
Nya invånare
Välkomstbrev och biljetter fördelades mellan olika ledamöter för utdelning.
Vandringens dag 10 maj
Kommunen ger bidrag till lokalhyra och marknadsföring.
Styrelseledamöterna i Bygdebolaget, Klosterträdgårdsföreningen och
Hembygdsföreningen har engagerats i sina respektive föreningar för att hjälpa till med
alla. Olika uppgifter fördelades mellan ledamöterna i byalagets styrelse. Maria skickar ut
schemat.
Arne och två personer till ordnar transporten från kyrkan till Svensbygd för den
vandringen.
Programmet som Destination Småland ordnat kommer att lämnas till turistbyrån i
Värnamo där vi får hämta 1000 ex.
Byalaget står för kostnaden för lunch för 89 kr på caféet för de som hjälper till under
dagen.
Övriga frågor
Jennie och Lovisa ordnar tipspromenad och priser. Jennie pratar med Norrbys för att boka
fikat. Maria kollar med Mats om elden. Christin ber Inger hålla i sången och ordna
affischer och hänga upp dem. Arne ber Arnold hålla vårtal. Siv ordnar priser till 6
lotterier.

Agneta Renshult har lämnat tillåtelse att publicera de scannade ”Folk och Fornt”böckerna. När Göran har fått det bekräftat via Lennart Persson ska det läggas upp på
hemsidan.
Nästa möte
Måndagen den 18 maj kl 19.
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