
Styrelsemöte på måndag 11/11 18.30 

Närvarande: Kristina Örlander, Arne Stenvall, David Kurtsson, Anton Persson, Maria Karlson, 

Annelie Magnisson, Oskar Karlsson 

 

Mötet öppnas: Kicki öppnar mötet och hälsar alla välkomna. 

 

Föregående möte: Inget att ta upp från föregående möte. Protokoll läggs till handlingarna.  

 

Ekonomi: Arne gör en genomgång av ekonomin. Vi räknar med att gå med vinst i år.  

Siffror från krönikespel gås igenom 755 biljetter var ute i år, dessa omfattar sålda samt 

sponsorbiljetter. 

Nova Vallis 2020:  

- På efterfesten fattades det beslut om att även genomföra spelen 2020. Krönikespelet 

kommer att hållas den 14 och 15 augusti 2020.   

- Det framfördes förslag om att krönikespel Nova Vallis borde dokumenteras på nytt. 

Styrelsen har diskuterat frågan och vi beslutade om att göra en satsning på att göra en 

”Jubileumsfotobok” som en Krönika över spelet från början till nutid. Med förslag om att den 

är klar till 30 årsjubileet 2022. 

- Beslut om att behålla biljettpriset på 200:- 

Samarbete med vuxenskolan: Marianne Blixt från vuxenskolan i Värnamo kommer och 

informerar den 28 november om samarbetsmöjligheter och vilka fördelar det kan ge till 

föreningarna. När vi planerar evenemang och tillställningar (krönikespelet, bokcirklar , 

föreläsningar, mm) ska vi tänka på att ta hjälp av Vuxenskolan. 

 

Årsmöte 2020: Årsmötet blir den 3 februari 2020 kl. 19:00.  

- Maria bokar lokal och fika. 

- Förslag om att Bygdebolaget enbart drar sin verksamhetsberättelse och plan för 2020., och 

att Bolagsstämman hålls separat med byalagets styrelse vid senare tillfälle. Maria diskuterar 

detta med styrelsen i bygdebolaget.  

- Oskar och Kristina skriver verksamhetsberättelsen. 

Styrelse 2020:  

Arne avgår som styrelseledamot och kassör. Maria stiger ner till suppleant. Valberedningen 

meddelas.  

 

Information till Allehandan:  

- Info om att göra en Jubileumsfotobok! Vi vill ha in bilder från krönikespelet under de 

gångna åren. Samt intresserade till att fotografera och redaktör till att ställa samman denna 

bok till 2022.  

- Berätta om ostkaks baket hos Anneli i Rumleborg. ANNELIE kan du skriva några rader om 



vad vi gjorde och hur trevligt det var!!! DENNA VECKA 

- Berätta om Bokcirkeln. Plan för kommande termin 

-Luciafirande i Svensbygds missionshus den 15 december kl 15.00. Alla barn är hjärtligt 

välkomna att delta i luciatåget. Anmälan om deltagande till ???? 

Servering med sedvanlig kakbuffé meddela Astrid om vad man vill baka. Priser till lotteriet 

mottages tacksamt! Vinsten av vad lotteriet ger går till ett välgörande ändamål för barn. 

Maria hör med Inger, Lovisa, Birgit och Jennie om att hålla i framförandet med barnen.  

 

Kalendariet 

Datum för Byalagets Årsmötet 2020 den 3e februari kl. 19.00.  

Datum för årsmöten i övriga föreningar. 

-Åka runt fest med tre rätters middag vill vi ska komma igen i Januari månad. Maria kolla 

med Jennie och Lovisa om att hålla denna igen och datum 

Kyrkans ruta: Julkonsert i kyrkan den 20e december. Midnattsmässa.  

 

Övrigt: Maria informerar om regler som gäller när man hyr café delen för 

föreningsverksamhet. Denna del bokas upp via Norrbys. Regler kommer att läggas ut på 

hemsidan. Maria har i uppdrag att prata med Inger om att skapa möjlighet för att kunna 

boka upp styrelserummet på hemsidan.  

Nästa styrelsemöte planeras att hållas klockan 18:30 den 21 januari 2020. 

 

Vid protokollet    Justerare 

 

 

Oskar Karlsson    Annelie Magnisson 


