Nydala byalag styrelsemöte 2015-01-20
Närvarande: Maria Karlson, Arne Stenvall, Kerstin Hägerström, Peter Bäckmark, Lovisa
Vistfält, Siv Öberg, Christin Lindberg
Frånvarande: -

Föregående mötesprotokoll
Siv ska påminna Peter F om att trycka upp vykorten inför krönikespelen.
Protokollet lades till handlingarna.
Ekonomi
Arne gav en kort rapport om ekonomin.
Antalet deltagare på grötfesten har legat på en låg nivå de senaste åren. Ett förslag är att
lägga det vid en tidigare tidpunkt så att barnfamiljer lättare kan delta. Detta ska beaktas
vid planeringen av flera aktiviteter.
Inför årsmötet
Årsmötet är flyttat från 2 till 9 februari. Detta är informerat om via kända maillistor och
hemsidan, samt affischering på anslagstavlor.
Maria har valt att avgå som ordförande men kommer att vara kvar i styrelsen. Peter F är
ordförande i valberedningen och ansvarar för att förhöra sig om övriga ledamöter.
Styrelsen föreslår att medlemsavgiften i byalaget ska vara 0 kr.
Christin och Kerstin kontrollerar att utskicket till krönikespelsdeltagarna är genomfört.
Kerstin kontrollerar datum för upptaktsmötet med Annika.
Styrelsen föreslår oförändrad marknadsföringsbudget.
Styrelsen föreslår oförändrat biljettpris.
Lovisa pratar med Ulf Tullberg om hans medverkan med hästar till krönikespelen. Denna
aktivitet flyttas till mars i checklistan inför spelen.
Priset för hyra av lokalen av medlemmar respektive icke medlemmar föreslås ligga
oförändrat, men dubbel avgift ska tas ut om även en OH-kanon ska hyras.
Kerstin och Christin skriver en verksamhetsberättelse.
Maria beställer fika till årsmötet från Norrbys.
Lovisa ordnar blommor till avtackningen.

Lokalen
Norrbys önskemål om ombyggnad
Norrbys vill bygga om i källaren för att få mer utrymme att baka. De bekostar detta själva.
Styrelsen informerar årsmötet om detta.
Norrbys har också önskemål om att utöka köket genom att flytta toaletten i
lägenhetsdelen. Toaletten har haft problem med läckage och ska åtgärdas av kommunen.
Arne har kontakt med dem i ärendet. Vi avvaktar beslut i ärendet till besiktningen av
herrgården är genomförd och vi har en bättre helhetsbild. En ombyggnad av köket skulle i
så fall ske till hösten.
Renovering av utemöblerna
Maria ska få kostnadsförslag från VAC (Värnamo arbetsmarknadscentrum) på renovering
av utemöbler.
Tackmiddag till städlagen
Maria bokar tackmiddag och informerar arbetsledarna om datum.
Krönikespelen
Christin skriver in information om längd på akterna (2x40 min) och pausen (30 min) i
krönikespelen på hemsidan.
Information ska även skrivas på hemsidan om att besök i kyrkan är möjligt fram till
klockan 19 på föreställningsdagen.
Bokning av biljetter via hemsidan ska vara möjligt från 1 maj.
Bygdebolaget
Styrelsen ska utökas. Arbete med det pågår.
Kommunen ska göra en besiktning av herrgården i januari. Efter det ska styrelsen träffa
kommunledningen igen.
Nya invånare
Nyinflyttade är Martina och Andreas, Enells, Dennis i Nylännet, Andreas i Fiskarebo,
Magnhild Andersson, Arnold Karlsson i Svensbygd och Patrik med familj i Sandvik.
Överlämning av biljetter beslutas vid nästa styrelsemöte.
Vandringens dag 10 maj
Agneta R deltog vid planeringsmöte i Växjö 14 januari. En gemensam marknadsföring ska
göras på liknande sätt som inför Smålands kulturfestival.
Bygdebolaget planerar att informera om herrgårdsplanerna den dagen.
Kyrkan flyttar mässan till Nydala kyrka och en guidning ska genomföras.
Klosterträdgårdsföreningen ska också delta.

Byalaget kallar in intressenter till ett möte i början av mars. Kerstin Hallberg kontaktas för
att delta vid detta möte. Maria planerar detta tillsammans med Agneta.
Övriga frågor
Norrbys vill överta telefonnumret 31013. Styrelsen godkände det med förbehållet att
byalaget tar tillbaka numret om Norrbys inte vill ha det kvar. Avtalet med Norrbys för
2015 ses över.
Nästa möte
Söndagen den 22 februari kl 17.00. Maria fixar fika. Christin mailar ut datumet direkt.

Vid protokollet: Christin Lindberg
Justeras:
Siv Öberg

Kerstin Hägerström
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