Nydala byalag styrelsemöte 2015-05-18
Närvarande: Göran Karlsson, Maria Karlson, Arne Stenvall, Jennie Lindman, Peter
Bäckmark, Lovisa Vistfält, Siv Öberg, Christin Lindberg
Frånvarande: -

Föregående mötesprotokoll
Göran tar fram sju nycklar till gavelingången på caféet.
Protokollet lades till handlingarna.
Ekonomi
Arne redovisade löpande utgifter och inkomster.
Lokalen
Förråd
Huset behöver höja nivån på säkringen. Göran kontaktar E.On om byte av kabel och
kommunen om att betala höjningen av säkringen.
Norrbys vill hyra ett källarförråd i källaren. De ska ha rummet som byalaget använder och
byalaget tar ett annat. Byalagets saker i rummet packas ihop och flyttas av arbetslaget
denna månad.
Lokalhyra för föreningar
Lokala föreningar ska inte behöva betala hyra för styrelserummet. Projektorn kostar 150
kr oavsett var i huset mötet hålls.
Fotografi på kyrkan
Ett fotografi på kyrkan har skänkts till byalaget av en person.
Konstutställning
En kvinna har hört av sig om att få hänga tavlor i caféet. Styrelsen avböjer den förfrågan.
Krönikespelet
Jennie har inte hittat någon som kan ansvara för parkeringen. Maria pratar med Mats K
och Ola samt Mats H eller Krister A.
Jennies häst är tillgänglig, men det finns inte någon som kan ta den till spelplatsen ännu.
Eventuellt kan Marias släkting Lisa ställa upp med en häst också.
Lovisa försöker få tag på Vuxenskolan för att diskutera bidrag och fråga om vad
försäkringen täcker.
Siv pratar med marknadsgruppen om att kontakta svt:s nya lokalnyheter om att få med ett
reportage.
Maria har fått gamla manuskript på de första krönikespelen 1950. Där finns bl.a. två
scener som inte spelas idag. På uppstartsmötet den 19 maj ska frågan tas upp om att göra
ett litet tillägg till manuset med tanke på att det är 65 år sedan det spelades första gången.

Jennie pratar med Gillis om facklorna. Skylten ska sättas upp vid 127:an före midsommar.
Siv pratar med Paul och Peter om att binda kärvarna till tröskscenen.
Arne gör en skylt om öppettiderna i kyrkan. Efterfesten ska hållas på Café Nydala den 11
september.
Fribiljetter ska delas ut till de deltagare som slutat samt till Vrigstad IF.
Bygdebolaget
Kommunen har gjort en besiktning av herrgården för att identifiera de akuta åtgärder som
behöver utföras på utsidan av byggnaden. Bygdebolaget fick information om detta den 8
maj. Frågan ska upp i tekniska nämnden den 25 maj.
Bygdebolaget fanns i herrgården under Vandringens dag och informerade ca 70 besökare
om planerna. Kommunstyrelsens ordförande Hans-Göran Johansson var med hela dagen.
Kommunen vill träffa Bygdebolaget i början av juni tillsammans med Länsstyrelsen för
att få information om vilka bidrag som kan sökas för renoveringen.
Nya invånare
Jennie har stämt av befolkningen. Inga nya personer har flyttat in.
Vandringens dag 10 maj
Arne tar hand om fakturorna som kommer och redovisar till kommunen. UV-scouterna
samlade in 200 kr som ska skänkas till Barncancerfonden.
Allehandan
- Rapport från torpvandring. Arne mailar Christin.
- Rapport från Vandringens dag. Hämta text från VN och fyll på med egna
kommentarer. 35-40 personer vandrade, många besökare i trädgården och herrgården
och på caféet. Trots vädret och första gången var det bra. 45 på mässan och 35 på
föredraget.
- Gökottan besöktes av 45 personer.
- Info om Bygdebolaget. Christin skriver text.
- Krönikespelet. Kerstin och Inger skriver.
- Rapport från resa med Klosterträdgårdsföreningen
- Grillkväll. En grillkväll anordnas 31 juli kl 18.30 i Sandvik. Arne pratar med
markägaren.
- Medeltidsdagar. Kerstin skriver text.
- Datum till läktarbygget. Jennie kollar datum.
- Klä midsommarstången dagen före. Christin kollar.
- Midsommarafton kl 15.
- Krönikespelet.
- Gösfisketävling, Christin kollar ruskenopen.se.
- Guidningar i kyrkan.
- Pilgrimsvandringar?
- Musik i sommarkväll. Siv kollar och meddelar Christin.
- Rusken runt-dagarna. 29-30 augusti.
- Påminn medlemmarna om när styrelsemöten hålls, finns på hemsidan.

Övriga frågor
Maria har fått två exemplar av broschyrer från ”Hela Sverige ska leva”. En läggs i caféet
och den andra i styrelserummet.
Christin skriver om öppet hus den 29 maj på första sidan på hemsidan. Christin pratar med
Norrbys om datumet.
Peter följer med Siv på hennes runda för att dela ut Allehandan, så att han kan hjälpa till.
Nästa möte
Tisdagen den 28 juli kl 19. Göran fixar fika.
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