Nydala byalag styrelsemöte 2014-05-20
Närvarande: Maria Karlson, Arne Stenvall, Siv Öberg, Kerstin Hägerström, Malena
Thor, Christin Lindberg.
Ej närvarande: Peter Bäckmark, Lovisa Vistfält.
Föregående mötesprotokoll
Protokollet lades till handlingarna.
Lokalen
Kerstin har köpt tyg och beställt dynor. Datum för renovering av stolarna ska sättas och
symötesgänget ska göra jobbet.
Kerstin har beställt nya bilder till caféet av Rickard. De gamla flygbilderna och några av
Sara-Britas tavlor ska sättas upp senast 15 juni. Kerstin förbereder och tar sedan hjälp av
någon för att sätta upp dem.
Information från Bygdebolaget
Maria och Christin redogjorde för mötet mellan kommunstyrelsen och Bygdebolaget.
Kommunen är nöjda med vårt arbete och ska nu göra en VA-utredning och titta på ny
värmekälla m.m. I september ska detta vara klart och då blir det ett nytt möte med
kommunstyrelsen.
En bolagsstämma behöver hållas i Bygdebolaget. De föreningar som vill äga aktier deltar
vid en bolagsstämma och de får utse förslag till styrelse. För säkerhets skull ska
Bygdebolaget diskutera ordningen för bolagsstämma med revisorn.
Pål Dunér har gjort nya skisser. På bottenvåningen ryms 15 vandrarhemsrum med dusch
och toalett och en ny entré på den andra långsidan som nu blir ny framsida. På
övervåningen finns riktigt tillagningskök, matsalar/festlokaler, konferensrum och
kulturhistoriskt centrum.
Krönikespelen
Upptaktsmötet hålls den 2 juni. Frallor, smör och ost köps in.
Checklistan inför årets spel gicks igenom och fylldes i. Christin lägger upp en blänkare
om sponsorpaket på hemsidan.
Allehandan
Kerstin ber Agneta att skriva en text om torpvandringen, cisterciensernätverket och Roma
kloster.
Christin skriver en text om Bygdebolaget och krönikespelet.
Kerstin skriver en text om resa med klosterträdgårdsföreningen och informerar om ny
hemsida.
En grillkväll ordnas den 18 juli. Arne föreslår Sandvik. Han pratar med Valter om att få
vara där.

Musik i sommarkväll arrangeras 12/7, 26/7, 2/8 och 9/8 kl 19. Kaffe serveras efteråt.
Kerstin har datum för guidningar och pilgrimsvandringar.
Läktarbygget ska med, Maria tar fram datum. Krönikespelet och Rusken-runt-dagarna 3031 augusti ska med i kalendariet.
Rusken Open anordnas 28 juni. Detta är en gösfisketävling där överskottet går till
Barncancerfonden. Mer info finns på deras hemsida.
Kerstin och Christin gör Allehandan tillsammans med Inger.
Övriga frågor
Information från Länsbygderådet
Lovisa har fått information från Länsbygderådet som ligger under Hela Sverige ska leva.
Samma information kommer också till den gemensamma novavallis-adressen. Hon får det
i egenskap av att hon är sekreterare. Hon kan läsa igenom och meddela oss om något
känns intressant.
Finnveden nu
Finnveden nu delas bara ut varannan vecka till Nydala numera, pga att Posten i Sävsjö
inte vill dela ut den varje vecka. Byalaget bör agera genom att kontakta Värnamo nyheter
och kommunen. Vi går miste om viktig samhällsinformation pga detta. Christin skriver
förslag på text och stämmer av med Arne.
Sommarbilagan
Värnamo nyheter vill ha in manus senast 9 juni. Kerstin tar hand om det och stämmer
också av med Peter Feurst.
Lottringar
Det finns gott om lottringar i lager, så det behöver inte köpas nya på ett tag.
Pilgrimscenter
Andreas Almér har arrangerat tre möten för att planera pilgrimscenter i Nydala. Maria
skickar materialet till styrelsen.
Nästa möte
Tisdagen den 29 juli 2014 kl 19.00. Norrbys fixar fika. Christin mailar ut datumet direkt.
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