Styrelsemöte Nydala byalag 181113
Närvarande: Inger Hoppe, David Kurtsson, Göran Karlsson, Ludvig Ödman, Arne Stenvall,
Lovisa Vistfält, Maria Karlson
Justerare: David Kurtsson
Föregående mötesprotokoll
Göran har diskuterat med Berit Lundberg angående studiecirkel kring att reparera kläder till
Nova Vallis. Ett datum bestäms där en träff äger rum för att sy tillsammans. I övrigt lades
protokollet till handlingarna.
Ekonomi
Arne redovisade ekonomin.
Nyinflyttade
Fyra nyinflyttade till Nydala, Långö och Valkö.
Nova Vallis
- Reklam för Nova Vallis till bussbolagen i närområdet, till exempel Roffes buss i
Forsheda, Ivar Svensson i Bredaryd, Karlssons buss i Vaggeryd, Kimmehed i
Skillingaryd, Carlsteins buss i Jönköping. Denna fråga vidarebefordras till
marknadsföringsgruppen.
- Diskussioner kring marknadsföringsgruppen. Gruppen behöver uppdateras. David
Kurtsson blir representant från styrelsen i gruppen.
- Genomgång av checklistan för Nova Vallis. Diskussioner om musiker. Maria tillfrågar
Kristina Johansson.
- Diskussioner kring att tidigarelägga upptaktsmötet. Bra att lära känna alla
skådespelare i spelet, skapa en gruppsamhörighet. Lägga mötet i början av mars.
Maria kontaktar vår nya regissör Marie Albertsson.
- Byalaget har blivit tillfrågade om en gregoriansk kör får spela under kvällarna på
Nova Vallis. Styrelsen anser att kören passar bättre vid ett annat tillfälle, till exempel i
samband med Rusken runt eller musik i sommarkväll. Maria tar kontakt med kantor
Katarina i kyrkan.
- En ny skylt behövs vid 127:an. En idé att en träff genomförs, liknande renoveringen
av Nova Vallis-kläderna, i maj månad. Inger tar med förslaget till nästkommande
Allehandan.
Hemsidan
Inger Hoppe informerade om Wordpress, ett verktyg för att bygga hemsidor. Inger anser att
det är ett svårt verktyg. Styrelsen anser att än så länge får hemsidan vara kvar i sitt nuvarande
format. Bra att komma ihåg att alla får göra inlägg på vår Facebook-sida. Roligt om den hålls
aktuell.
Allehandan
- Inger noterade innehållet i kommande Allehandan.
Deltagare till årets traditionsenliga luciafirande eftersökes. Alla barn är välkomna.
- Förslag på en julaktivitet, till exempel ljusstöpning. Inger tar med sig förslaget och
bestämmer ett datum.

-

Förslag på en föreläsarkväll i januari. Maria tar kontakt med föreläsaren Leif
Ockander.
Förslag på ”middagsrace” i mars. Inger och Lovisa undersöker förslaget vidare.
Byalagets årsmöte äger rum den 4 februari.

Visit Värnamo
Byalaget har fått förfrågan om vilken reklam från Nydala som ska vara med i Visit Värnamo.
Styrelsen beslutade att samma uppslag ska vara med i 2019 års upplaga.
Övriga frågor
- Höglandsriddarna har hört av sig. De önskar en ny medeltidsdag. Styrelsen avvaktar
att arrangera en ny dag, Maria meddelar Höglandsriddarna.
- Arne ska förnya information/reklam på caféet.
- Arne har som avsikt att inom något år avgå som kassör, därmed önskar han hitta en
ersättare redan nu som kan ”gå bredvid” ett tag.
- En fråga har inkommit utifall vägen mellan kyrkan och Sandviksvägen kan snöröjas
vintertid. Eftersom byalaget inte ansvarar för skötsel av vägen hänvisar styrelsen till
markägaren.
- Diskussioner kring att byalaget hyr del av lokalen av bygdebolaget och hur avtalet är
utformat.
Nästa möte
Måndagen den 7/1 kl. 19.00
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