Nydala byalag styrelsemöte 2014-02-19
Närvarande: Maria Karlson, Arne Stenvall, Siv Öberg, Kerstin Hägerström, Lovisa
Vistfält, Christin Lindberg.
Ej närvarande: Peter Bäckmark
Föregående mötes protokoll
Filmen om medeltiden ska premiärvisas i Värnamo i mars. Kerstin ber om inbjudan till
detta tillfälle.
Konstituerande av styrelse
Arne Stenvall väljs till kassör. Lovisa Vistfält väljs till sekreterare. Byalagets firma
tecknas av ordförande Maria Karlson och kassör Arne Stenvall var för sig.
Cafélokalen
Ombyggnaden är nästan klar. Golvet ska läggas de närmaste dagarna och allt beräknas
färdigt till 1 mars. Arne tittar på vilken utrustning som behövs i garderoberna.
En städdag inomhus genomförs söndagen den 9 mars kl 9. En städdag utomhus genomförs
lördagen den 26 april kl 9.
Arne har tittat på café-möbler. Ett bord från Ikea är ett tänkbart alternativ. Nya stolar blir
för dyrt. Istället ska stolarna köpas in på loppis. Ungefär 40 stolar behövs.
Mötesdeltagarna ombeds hålla utkik och köpa om fynd kan hittas. Stolarna ska vara max
50 cm breda. Christin frågar Norrbys om de har något tips i frågan.
Krönikespelet
En blomsterhandel som kan ge oss rabatt eller sponsra inför krönikespelen efterfrågas.
Kerstin pratar med blomsterhandeln i Vrigstad.
Biljetter kommer att kunna beställas via hemsidan. Denna funktion aktiveras i mitten av
maj. En avisering av denna möjlighet ska göras redan nu. Christin ordnar det.
Arne beställer biljetterna från det vanliga tryckeriet i Skillingaryd.
Alla försäljningsställen ska inte vara kvar. Fyra behålls: Café Nydala, Café Timjan, Sävsjö
turistbyrå och BePe-Foto i Värnamo. Styrelsen föreslår detta och Siv tar med sig förslaget
till marknadsgruppen.
Arne skickar förfrågan på ljudet inför årets föreställning.
Rusken runt-dagen 10 maj
Maria kontrollerar med kommunen att herrgården är ledig.
Byalaget deltar genom att marknadsföra krönikespelen. Klosterträdgårdsföreningen ska ha
någon aktivitet, i herrgården presenteras Bygdebolaget och planerna framåt. Kerstin
föreslår plantförsäljning i trädgården och tar den frågan med klosterträdgårdsföreningen.
Vi kan också erbjuda plats för utställare att vara på plats i herrgården. Kerstin och Maria
pratar med Christina om vårt evenemang och inbjudan till utställare.

Hjälp att arrangera aktiviteter
Frågan togs upp på årsmötet utan respons. Mötet föreslog att Lovisa ska ta hand om
Valborgs-firandet tillsammans med sina jämnåriga grannar i byn. Christin tillfrågar
Norrbys om att stå för fikat.
Lovisa pratar också med sina jämnåriga om förslag på andra evenemang.
Allehandan
Arne har gjort en lista på aktiviteter som ska skrivas i nästa nummer av Allehandan.
Christin skriver på hemsidan att öppet hus den 28 februari är i Svensbygds missionshus.
Christin frågar Norrbys om att annonsera i Allehandan. En liten annons kostar 150 kr/nr.
Information om bygdebolaget
Vid ett styrelsemöte fredagen den 14 februari var representanter från kommunen och
länsstyrelsen inbjudna och berättade om möjligheter att söka pengar till ombyggnaden. De
nya EU-pengarna kommer inte att finnas tillgängliga förrän tidigast år 2015.
Norrbys deltog också under en del av mötet för att diskutera deras önskemål om antal rum
och placering av kök.
Maria ska träffa brandskyddsmyndigheten för att få råd kring behov av
utrymningsmöjligheter innan Pål Dunér ombeds revidera ritningarna och kalkyler för
ombyggnaden. Kontakt ska också tas med Joakim Axelsson eller någon annan person för
att få fram en driftkalkyl.
Arne tipsade om att pengar kan sökas även från Tillväxtverket.
Övriga frågor
Arne tog upp frågan med feriearbetare. En arbetsledare och arbetsuppgifter måste finnas.
Kerstin tar med frågan till hembygdsföreningen och klosterträdgårdsföreningens årsmöte.
Vid marknadsdagen 2012 såldes lotter. Vi har deras telefonnummer. Vi skulle kunna
skicka ett vykort till dem som påminnelse om årets krönikespel. Siv tar frågan med
marknadsföringsgruppen. Christin tar fram adresserna.
Nästa möte
Onsdagen den 16 april 2014 kl 19.00. Kerstin fixar fika.
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