Nydala byalag årsmöte 2014-02-03
1. Mötets öppnande
Maria Karlson öppnade mötet.
2. Val av ordförande för årsmötet
Maria Karlson valdes till ordförande för mötet.
3. Val av sekreterare för årsmötet
Christin Lindberg valdes till sekreterare för mötet.
4. Val av justeringsmän
Gunilla Claesson och Mats Hoppe valdes att justera protokollet.
5. Förslag till dagordning
Dagordningen godkändes.
6. Beslut om att mötet blev behörigt utlyst
Mötet utlystes i Allehandan som utkom 1/12-2013 och genom anslag på anslagstavlorna.
Godkändes.
7. Föredragning av årsberättelse
Maria läste upp verksamhetsberättelsen för 2013. Den godkändes.
8. Föredragning av kassaredogörelse och revisionsberättelse
Arne presenterade ekonomin i byalaget.
9. Beslut om ansvarsfrihet
Maria läste upp revisionsberättelsen. Mötet beviljade styrelsen ansvarsfrihet.
10. Beslut om årets överskott
Mötet godkände styrelsens förslag att låta överskottet från 2013 ingå i den löpande
verksamheten.
11. Val av styrelseledamöter
Ann Louise Myrén avgår från styrelsen.
a.

Val av ordförande i byalaget
Maria Karlson valdes om som ordförande.

b. Val av övriga styrelseledamöter inklusive suppleanter
Val av styrelseledamöter på 2 år. Omval på Arne Stenvall och Siv Öberg. Én vakant.
(Kvarvarande ytterligare 1 år: Kerstin Hägerström, Peter Bäckmark, Lovisa Vistfält.)
Val av suppleanter för 1 år: Malena Thor, Bernt Lindberg, Christin Lindberg och
Margareta Lindberg (endast för bokföring).
c.

Val av revisorer samt suppleant
Val av revisorer på 1 år: Omval av Ann-Marie Lindman och Vincent Lindberg.
Val av revisorssuppleant på 1 år: Omval av Mats Hoppe.

d. Val av valberedning jämte sammankallande
Val av valberedning på 1 år: Omval av Peter Feurst, Gunilla Claesson och Ann-Marie
Lindman.
12. Övriga ärenden
a. Beslut om medlemsavgift
Styrelsen föreslår fortsatt kostnadsfritt medlemskap. Mötet godkände detta.
b. Beslut om krönikespel
Biljettpris på krönikespelen: styrelsen föreslår att 180 kr får gälla även 2014. Mötet biföll.
Marknadsföringsgruppen (Peter Feurst, Mats Hoppe, Lennart Persson, Siv Öberg) har tagit
fram material i form av vykort (finns att hämta i caféet), affisch och en ny broschyr. Peter har
kontakt med Kåre på Scandic i Värnamo och med ett bussbolag om marknadsföring via dem
till större grupper.
Ett nytt evenemang kallat Lilla Rusken Runt-dagen ska arrangeras den 10 maj. Styrelsen
föreslår att krönikespelen marknadsförs i klosterträdgården. Mötet enades om att genomföra
flera arrangemang i och kring kyrkan och herrgården:
 Agneta håller guidning i kyrkan.
 Mats Hoppe ansvarar för att Bygdebolaget marknadsförs genom en information i
herrgården.
 Peter Feurst ansvarar för att några klär sig i munkdräkter och rör sig kring kyrkan.
 Ingrid ansvarar för att klosterträdgården bemannas under dagen.
Maria anmäler byalagets medverkan till Rusken Runt-föreningen.
c. Nydala Bygdebolag
Maria berättade om status i Nydala Bygdebolag AB (svb). Interimsstyrelsen består av Maria
Karlson, Mats Hoppe, Göran Karlsson (Rössved) och Pär Magnus Möller (kyrkoherde i
Värnamo). Bolagsordningen redovisades.
Bolaget bildades den 13 december 2013 och arbetet i styrelsen har startat. En översyn av
resultatet av projektet Vision Nydala herrgård från 2012 har gjorts och initialt ska
etappindelningen förtydligas och de ekonomiska kalkylerna revideras. Representanter från
Länsstyrelsen och Värnamo kommun kommer att konsulteras för att hitta finansiering. Senare
i vår ska diskussionerna med kommunen konkretiseras. Familjen Norrby är fortsatt
intresserade av att driva vandrarhemmet och diskussionerna med dem fortsätter.
Ett prospekt ska tas fram inför försäljningen av B-aktier.
Peter Feurst frågade om intäkter. En Leader-check på 47.000 kr finns att tillgå fram till
augusti. Dessa har använts till bildandet av bolaget med hjälp av Revisorsgruppen och ska
också användas till att ta fram ett prospekt för aktieförsäljning. De framtida intäkterna bör
framgå av prospektet, jämte kostnaderna.
Göran Hägerström frågade om hur informationen till byborna ska ske framöver. Det är viktigt
att informera kontinuerligt för att hålla engagemanget uppe. Information kommer att finnas på
hemsidan, men även möten i byn ska hållas.

Kyrkan är också en viktig part och de uttrycker fortsatt intresse för retreatverksamhet i
samarbete med vandrarhemmet.
En bolagsstämma ska också hållas, men någon tidpunkt är inte utlyst ännu.
d. Samlingslokalen
Ombyggnaden i cafélokalen pågår. En hel del arbete har redan gjorts. Fler ideella personer ombeds
hjälpa till med spackling och målning.
Norrbys planerar att öppna caféet på helgerna tidigare denna säsong.
Maria påminde om att medlemmar kan hyra cafélokalen för 150 kr. När ombyggnaden är klar är
lokalerna tillgängliga för det igen. Norrbys hindrar inte uthyrning av lokalerna utan kan kontaktas för
överenskommelse om tillgång till lokalen även när de driver café.
Arne berättade om utemöblerna som köptes förra sommaren. Flera stolar och soffor gick sönder och
efter mycket diskussioner med tillverkaren och återförsäljaren kommer lite nya möbler att levereras till
kommande säsong.
Arbetsdagar ska genomföras som tidigare år. Förutom 1 dag på våren och 1 dag på hösten ska även en
extra städdag hållas när ombyggnaden är klar. Datum kommer att utlysas tre veckor i förväg.
e. Kommande aktiviteter
Valborg ska hållas som senaste åren vid caféet. Maria frågar Norrbys om de vill hålla caféet
öppet för att förenkla arrangemanget för byalaget.
Midsommar arrangeras tillsammans med hembygdsföreningen och grötfesten arrangeras som
vanligt.
Torpvandringar brukar genomföras en gång på våren och en gång på hösten. I höstas inleddes
ett arbete för att se hur torpen kan dokumenteras på ett bra sätt. Bilder har samlats in på torp
och människor. Arne har scannat drygt 500 bilder och de ska gås igenom den 23 februari vid
ett möte i Svensbygd. Henry Renshults böcker scannades in av Oskar under hans feriearbete i
somras. Vårens torpvandring planeras till Svensbygd.
Sista fredagen i månaden hålls öppet hus även under detta år.
Styrelsen har föreslagit att en kommitté bildas för att ta hand om att arrangera byalagets stora
evenemang, som t.ex. valborg. Inga frivilliga anmälde sig. Förhoppningsvis kan Norrbys ta
hand om fikat vid valborg, vilket underlättar åtminstone vid detta evenemang.
f. Allehandan
Allehandan kommer ut 4 gånger per år, men det händer ibland saker mellan dessa datum och
styrelsen väckte frågan om hur Allehandan ska se ut framöver. Mötet tyckte att Allehandan i
pappersformat är trevligt och bör vara kvar. Hemsidan ska användas som ett komplement för
ändringar eller tillkommande aktiviteter mellan utgivningarna av Allehandan.

g. Roma Kloster
Förslag har inkommit om att göra en gemensam resa till Roma kloster på Gotland vid deras
850-årsjubileum i augusti i år. Ingen frivillig anmälde intresse att arrangera resan, så frågan
lades till handlingarna.
h. Medlemsinformation
Allehandan utkommer 1/3, 1/6, 1/9 och 1/12. Material ska skickas till Inger Hoppe 10 dagar
innan utgivning.
13. Övriga frågor från årsmötet
Inga övriga frågor. Mötet avslutades med visning av filmen om medeltiden som spelades in i
Nydala i höstas.
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