Nydala byalag styrelsemöte 2013-11-24
Närvarande: Maria Karlson, Arne Stenvall, Siv Öberg, Kerstin Hägerström. Extra
inbjuden: Christin Lindberg.
Bildande av bygdebolag
Ett första möte med styrelsen för det nya bolaget har hållits, med Maria Karlson, Arne
Stenvall, Göran Karlsson, Mats Hoppe och Pär-Magnus Möller.
Göran var på möte med Länsstyrelsen för att få allmän information om nästa periods EUbidrag. Även finansiering med s.k. crowd funding presenterades. Någon ansökan kan inte
skickas in före nyår då vi inte vet hur pengarna kommer att fördelas under perioden 20142020..
Ett möte med revisorn genomfördes 22 november. Bolagsordningen diskuterades och
revisorn ska återkomma med synpunkter.
Ekonomi
Arne redovisade ekonomin.
Reklamationen av trädgårdsmöblerna
Hillerstorp hänvisar till återförsäljaren Elmö i Rydaholm. Arne tar kontakt med Elmö så
att de kommer hit till Nydala för att titta på de trasiga möblerna. Arne genomför detta efter
nyår.
Ombyggnad av cafélokalen
En offertförfrågan har skickats ut till fyra företag. Två har svarat, Fransson & Nordh och
Röstedal.
En diskussion ska tas med Norrbys om hur de ställer sig till en ökning av hyran efter en
renovering.
Ett medlemsmöte ska hållas där offert och hyresjustering presenteras innan beslut kan tas.
Medlemsmötet hålls den 14 december kl 15.
Krönikespelet
Vykorten om nästa års krönikespel delas ut under julkonserten. Kerstin och den andra
kyrkvärden hjälper till att sprida korten.
Gruppbilden från årets krönikespel är klar.
Nydala Allehanda
Luciatåg arrangeras i samband med medlemsmötet den 14 december kl 15. Efter mötet
blir det luciafirande. Inger Hoppe ordnar med luciatåg från Värnamo.
Grötfesten genomförs den 28 december kl 19. Inger H har bokat underhållare. Anmälan
ska göras till Siv senast 23 december på 070-551 1143 eller novavallis@nydala.com.
Dukning, bredning av smörgåsar och städning görs av Lovisa, Ann Louise och Peter.
Maria handlar till förtäringen och hjälper till med bredning av smörgåsarna. Lotteriet
förbereds av Kerstin. Fördelningen av vilka som ska koka gröt meddelas när antalet
anmälda är känt.

Kurs med Civilförsvarsförbundet skjuts på framtiden.
Astrid har skrivit ner noteringar från mötet om hur torpvandringarna ska se ut framöver.
Detta tas med i Allehandan.
En uppmaning ska skrivas om att fundera på hur Allehandan ska se ut framöver.
Öppet hus ska fortsätta under nästa år. De ska hållas sista fredagen varje månad, 31
januari och 28 februari. Information om var dessa hålls kommer att publiceras på
hemsidan, eftersom det flyttas till Svensbygd om renovering av caféet håller på.
Påminn om recept till receptboken.
Årsmötet 2014 hålls den 3 februari kl 19. Arne ser till att anslagen kommer upp senast 20
januari.
Mats Hoppe skriver en text om bolagsbildandet.
Övriga frågor
Norrbys har frågat om att ha helgöppet redan från januari nästa år. Detta beror på om och
när ombyggnaden genomförs. Besked kan inte lämnas förrän efter det extra
medlemsmötet.
Nästa möte: Måndagen den 20 januari 2014 kl 19.00.
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