Nydala byalag styrelsemöte 160119
Närvarande: Göran Karlsson, Arne Stenvall, Jennie Lindman,
Lovisa Vistfält, Peter Bäckmark, Siv Öberg, Malena Thor, Peter Feurst
Justerare
 Malena Thor
Föregående mötesprotokoll
 Lades till handlingarna.
Marknadsföring Nova Vallis
 Peter Feurst informerade hur marknadsföringen vid spelen år 2015 fungerat.
Marknadsföring genom Facebook var nytt för det gångna året.
 Beslut togs om att minska antalet affischer med 50 stycken.
 Ett mail, för att marknadsföra årets krönikespel, ska skickas till de som beställt
biljetter tidigare år. Mailet skickas i samband med biljettsläppet.
 Ny återförsäljare för biljetter blir Jotos i Vrigstad.
 Diskussioner kring att en eller två personer fotograferar under repetitionerna för att
kunna lägga ut bilder på Facebook som marknadsföring av spelen.
 Peter Feurst ska skapa en hemsida för Krönikespelet.
 Budget kring marknadsföring beslutades.
 Peter har samtalat med Hans Thunander och Annika Brown. Under kommande
krönikespel blir det vissa förändringar i början av första akten.
Checklista Nova Vallis
 Ny belysning ska införskattas.
 Göran ska stämma av med musikansvarig.
 Konrad Vistfält är parkeringsansvarig.
 Läktaren är i behov av renovering. Jennie kontaktar Bengt Lindman angående
reparationerna.
 Kyrkan är bokad inför krönikespelen.
 Malena undersöker vilka hästar som kan delta.
 Diskussioner kring att sälja någon form av souvenir under krönikespelen. Göran
kontaktar Peter för förslag, som till exempel t-shirt och nyckelringar.
Ekonomi
 Arne stämde av ekonomin inför årsmötet.
Lokalen
 Eon gräver ner en större elkabel för att stärka strömtillförseln till herrgården och
caféet.
 Göran informerade kring projektet runt herrgården, ett möte ska återigen ske med
kommunen.
 Byalaget har fört diskussioner med kommunen angående nytt avtal om cafélokalen.

Årsmötet
 40 semlor (varav 5 utan nötter) ska beställas, Göran kontaktar Norrbys.
 Göran organiserar förberedelserna inför årsmötet.
 Göran ansvarar för verksamhetsberättelsen.
Nya invånare
 Två nya familjer inflyttade där biljetter ska delas ut.
 Nästa möte beslutas vem som delar ut välkomstbrevet och biljetter. Göran tar fram
välkomstbrevet.
Övriga frågor
 Hembygdsföreningen har aktualiserat frågan om att ta fram en fotobok liknande en
bok från Hjälshammar och har tillfrågat byalaget och övriga föreningar i Nydala
angående delaktighet. Byalaget väljer att inte delta i dessa planer.
 Christian Gustafsson är tillfrågad kring delat ansvar av hemsidan. Inger Hoppe har
kontaktat honom.
Nästa möte
 Tisdagen den 16/2 kl. 18.30, obs tiden!
Lovisa ordnar fika.
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