
Nydala byalag styrelsemöte 2014-01-20 

 
Närvarande: Maria Karlson, Arne Stenvall, Siv Öberg, Kerstin Hägerström, Ann Louise 

Myrén, Peter Bäckmark, Lovisa Vistfält. Extra inbjuden: Christin Lindberg. 

 

Årsmöte 2014 

Ekonomi 

Arne redovisade utfallet för 2013, vilket kommer att redovisas på årsmötet. 

 

Material till verksamhetsberättelsen 

 Öppet hus och grillkvällar har genomförts, trevligt, fortsätter även detta år. 

 Valborgsmässofirandet. 

 Lucia 

 Musikkväll 

 Grötfest. 

 Kulturfestivalen Allahelgonkvällen med konsert med Junekvintetten. 

 Krönikespelen 

 Filminspelning 

 Plantering av nya träd och anläggning av en ny perennrabatt. 

 Fönsterbyten och Oskars feriearbete med bl.a. målningsarbete 

 Norrbys har hyrt mer, de hade även öppet på helgerna i okt-nov, arrangerade även 

julbord. 

 Torpvandring i Gåeryd på våren, startat arbete för att dokumentera torpen 

 

Aktivitet på mötet 

Maria ska försöka få tag på filmen som spelades in i höstas i samband med en skolfilm om 

medeltiden. 

Kerstin undersöker vad som kommit ut av skolprojektets 3D-modell. 

 

Övriga frågor till årsmötet 

 Biljettpris Krönikespelen, föreslår samma som 2013, dvs 180 kr. Presentation från 

marknadsföringsgruppen. Deltagande på den nya Rusken Runt-dagen den 10 maj? 

 Rapportering av bildandet av Nydala Bygdebolag. 

 Samlingslokalens ombyggnad. 

 Bestämma datum för arbetsdagar. En extra städning inomhus behöver genomföras 

efter ombyggnaden är klar. Därefter en utomhusdag i vår och en dag på hösten. 

 Förslag på aktiviteter att genomföra under året. 

 Bilda en kommitté för genomförande av aktiviteter, för att få fler som hjälper till. 

Alternativt utse en eller flera ansvariga personer för respektive aktivitet. 

 

Allehandan 

Diskutera formen för Allehandan. Ska den förnyas eller vara kvar som den är? 

 

Fika till årsmötet 

Årsmötet hålls detta år i Svensbygds missionshus. Siv ordnar 30 semlor till årsmötet. 

Lovisa och Ann Louise ordnar kaffe etc. 



Information om bygdebolaget 

Bolaget är registrerat. Ett första möte har hållits i interimsstyrelsen. De första aktiviteterna 

är nu att komma fram med ett förslag på första etappen och revidera kalkylerna, samt att 

se vilka pengar som finns att söka. 

 

Reklamationen av trädgårdsmöblerna 
Arne har dialog med Elmö. Vi kommer att få 4 nya stolar och 2 nya soffor som ersättning 

för de som gått sönder. 

 

Ombyggnad av cafélokalen 

Arbetet är påbörjat. Bilder ska visas på årsmötet. Begagnade möbler till de utökade 

cafélokalerna ska sökas på bl.a. Erikshjälpen. 

 

Krönikespelet 

Peter Feurst har tagit fram en broschyr som ska skickas till bl.a. bussresearrangörer. Siv 

ber honom berätta om detta på årsmötet.  

 

Torpvandringar 

En vandring planeras till maj, men datum är ej fastställt.  

 

Rusken Runt-föreningen planerar en mindre version av Rusken Runt-dagen den 10 maj. 

Eventuellt skulle det kunna arrangeras lite försäljning i Klosterträdgården. Som 

marknadsföring av Krönikespelen skulle en mindre scen kunna spelas upp. Detta tas upp 

på årsmötet. 

 

Övriga frågor 

Inga övriga frågor. 

 

Nästa möte: Onsdagen den 19 februari 2014 kl 19.00. Lovisa fixar fika. 

 

 

 

Vid protokollet: Christin Lindberg 

 

 

 

Justeras: 

 

Siv Öberg   Maria Karlson 

 

 

 

_________________________  ____________________________ 


