
Protokoll styrelsemöte Nydala byalag 2018-01-11 kl. 19 
Nydala Café 
 
 

 Justerare  
- Kerstin Hägerström väljs för denna uppgift 

 

 Föregående mötesprotokoll 
- Föredras och läggs till handlingarna 
- Kvar att genomföra är ytterligare en träff i Säker by, HLR 
som kommer att ske under februari. Göran kontaktar 
Räddningstjänsten om datum.   
 

 Ekonomi 
- Redovisas och läggs till handlingarna.  
- Revision kommer att ske 17 januari.  

 

 Nyinflyttade 
- Inga nyinflyttade denna period, däremot har två personer 
flyttat ut.   
 

 Nova Vallis 
- Siv kollar att kyrkan är bokad.  
- Marknadsföringen diskuteras. I checklistan är utskick till 
bussbolag, kyrkor, föreningar aktuell. Frågan är vem som 
håller i detta och om det sker. Maria ges i uppdrag att 
kontakta Peter och Magdalena för att diskuterar 
marknadsföringen inför 2018.  
- Föreslås att enkät skickas ut till förra årets besökare . 
Maria gör enkät och Arne skickar ut.  
- Ta upp frågan om förbättringsförslag på årsmötet.  
- Tidigarelägg Web- beställningen till mitten av April.  
- Styrelsen beslutar om budget för marknadsföring 2018 

 
 
 



 Herrgården 
- Mats redovisar förslag på anbudsskrivelsen. 
- Styrelsen beslutar om innehållet i anbudet.  
- Servitutsavtalet och hur det kan påverkas vid försäljning 
diskuteras.  
- Byalagets styrelse ger Nydala bygdebolag AB (svb) i uppdrag att 
förvärva del av fastigheten Nydala 1:42 som omfattar den f.d. 
lärarbostaden (cafédel) med tillhörande markområde inom tilldelad 
budgetram.  

  

 Övriga frågor. 
- Maria redogör för kontakt med Höglandsriddarna. De framför 
mycket beröm för arrangemanget och meddelar att de är 
intresserade av att medverka kommande år samt att de är villiga att 
gå in som medarrangörer.   
- Inger Hoppe föreslår att det införs en stående punkt på 
styrelsemötena att se över information på hemsidan.  
- Förslag om att ta fram ett vykort för Nydala diskuteras. Kerstin får i 
uppdrag att höra efter om fotografier.  
- Styrelsens sammansättning för 2018 diskuteras.   
- Göran och Lovisa gör verksamhetsberättelse och dagordning.  
- Göran beställer semlor till årsmötesförhandlingarna.  

 

 Nästa möte – fika? 
- 12 februari kl 19.00 
- Maria tar med kaffe 

 
 
 
 
 
Vid protokollet   Justerare 
Maria Karlson   Kerstin Hägerström 


