Styrelsemöte Nydala byalag 170518
Närvarande: Arne Stenvall, Maria Karlson, Anastasia Polubotko, Ludvig Ödman, Siv Öberg,
Kerstin Hägerström, Lovisa Vistfält, Göran Karlsson
Justerare
Anastasia Polubotko
Föregående mötesprotokoll
- T-shirts har delats ut på Krönikespelets upptaktsmöte. Dessutom får övriga deltagare
möjlighet att få en t-shirt.
- Vandringens dag har arrangerats och det blev ett lyckat arrangemang.
Ekonomi
Arne redovisade ekonomin.
Marknadsföringsplanen för Nydala
-

Utvärdering av Valborgsmässofirande och Vandringens dag. Sammanfattningsvis var
det två lyckade aktiviteter.
Genomgång av listan med aktiviteter i Nydala 2017.

Medeltidsdagen 29 juli
-

Genomgång av deltagare till Medeltidsdagen. Ludvig och Anastasia tar kontakt med
en keramiker för eventuellt deltagande.
Maria gör ett dagsschema för Medeltidsdagen.
Kaffe och korv ska säljas, liknande Krönikespelets servering. Maria tar kontakt med
Helena Johansson.
Maria kontaktar Peter Feurst angående marknadsföring av dagen.
Försäljning av lotterier under Medeltidsdagen och Krönikespelet.

Nyinflyttade
En nyinflyttad familj i Nydala socken.
Nova Vallis – checklistan
-

Genomgång av checklistan
Lovisa kontaktar Studieförbundet Vuxenskolan kring ansökan om bidrag.
Notera i Allehandan att Krönikespelet finns på Facebook och Instagram.
Marknadsföring på Visit Värnamos hemsida. En ansvarig behövs för att skapa
information kring våra aktiviteter på deras hemsida. Utgå ifrån listan med aktiviteterna
i Nydala 2017. Kerstin tar kontakt med Inger Hoppe.

Allehandan
- Tacka alla frivilliga arbetare i byalaget.
- Skicka med en uppdaterad bilaga på aktiviteter i Nydala 2017.
- Informera att samtliga fastighetsägare är medlemmar i Nydala byalag.
Kommunens landsbygdsdialog – uppföljningsmöte 30/5
Göran och Maria deltar på mötet. De tar med sig frågor kring vad som har hänt sedan förra
mötet.
Naturreservatet i Gåeryd – länsstyrelsens skötselplan
Länsstyrelsen har skickat en skriftlig skötselplan kring naturreservatet i Gåeryd till Nydala
byalag. Planen anser vi är bra.
Övriga frågor
- Bra att tänka på i styrelsen är att vi trycker på ”svara alla” vid svar på mailutskick.
Nästa möte
Tisdagen den 27/6 kl. 19.00

Vid protokollet
Lovisa Vistfält
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