Nydala byalag styrelsemöte 180320
Närvarande: Anton Persson, Ludvig Ödman, Kerstin Hägerström, Göran Karlsson,
Arne Stenvall, Maria Karlson, Lovisa Vistfält, Peter Feurst, Siv Öberg, Christian Gustafsson,
Inger Hoppe
Justerare
Anton Persson
Föregående mötesprotokoll
Lades till handlingarna.
Ekonomi
Arne redovisade ekonomin.
Nyinflyttade
Inga nyinflyttade
Nova Vallis
- Peter Feurst är inbjuden för att diskutera marknadsföringen kring Krönikespelet.
Magdalena Lönnlycka har utarbetat en enkätundersökning där besökare får chansen att
utvärdera upplevelsen av spelen. Peter Feurst tar kontakt med Magdalena för att
samordna ett utskick av enkäten. Undersökningen kommer ske under april månad.
- Diskussioner kring förbättringar av marknadsföringen.
- Biljettförsäljning påbörjas i april. Biljetterna är färdigtryckta.
- Ludvig ersätter Siv som biljettansvarig.
- Kontaktpersonerna för föregående års sponsorer lämnar ut nya underlag till detta års
Krönikespel. Ett förslag är att Jan och Helena Johansson blir ansvariga för hantering
av sponsorer. Maria tar kontakt med Jan och Helena.
- Arne redogjorde för hur biljettförsäljningen via hemsidan fungerar.
- Checklistan uppdaterades.
- Kerstin meddelar Maria att hon ska notera, i kommande upptaktsbrev för Nova Vallis,
att hjälp behövs vid läktarrenovering den 28/4.
Herrgården
Handpenningen är betald och avtal är undertecknat. Frågor kring enskilt vatten, fiber med
mera är under förhandling med kommunen.
Varumärket Nydala kloster
Styrelsen beslutar om en önskan att varumärket Nydala kloster ska tillhöra Nydala byalag.
Kerstin ansvarar för ansökan.
Hemsidan
- Vi har blivit inbjudna till en utbildning om digital utveckling. Christian berättade att
han har tidigare deltagit på likvärdiga utbildningar. Styrelsen anser att detta är ett bra
tillfälle att utveckla våra sociala medier. Göran tar kontakt med utbildningsansvarig.
- Diskussioner kring vem vi vill nå ut till via våra sociala medier.
- Förslag på att vi ska undvika att kalla Krönikespelet Nova Vallis för enbart
Krönikespelet utan Nova Vallis istället.

-

Diskussioner om att Nova Vallis ska få en egen hemsida för att göra det enklare för
besökare att hitta rätt. Vi äger domänen Nova Vallis.
Diskussioner kring hur vi kan uppdatera vår hemsida.
Christian gav förslag på att uppdatera hemsidans uppbyggnad till ett webbaserat
verktyg.

Övriga frågor
- Siv avsäger sig ansvaret för utdelningen av Allehandan. Inger Hoppe och Kerstin
Hägerström tar över ansvaret. Göran Karlsson och Berit Lundberg tar över deras
gamla runda.
- Ett förslag har inkommit till styrelsen att den gamla Värnamovägen mellan klostret
och Sandviksvägen ska skottas för att underlätta promenader även vintertid. Nu
hoppas vi på vår och återupptar frågan till nästa vinter.
- Kerstin har pratat med Elin Persson och Ingrid Lindberg om tillverkning av ett vykort
för Nydala socken. De återkommer med ett förslag.
- Värnamo kommun har uteslutet evenemangskalendern i Värnago och hänvisar till en
hemsida som vi själv kan uppdatera.
- Diskussioner kring en kyrkklocka som finns vid ett museum i Stockholm som kunde
vara intressant att låna för en utställning i Nydala kloster. Detta är aktuellt eftersom
kyrkan har jubileum.
Nästa möten
26/4
24/5
28/6
26/7

Vid protokollet
Lovisa Vistfält
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Justerare
Anton Persson
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