Protokoll fört vid styrelsemöte 190211
Närvarande: Maria Karlsson, Anneli Magnisson, Anton Persson, David Kurtsson, Arne Stenvall, Oskar
Karlsson. Suppleant Kerstin Hägerström,



Ledamöter i den nya styrelsen presterade sig och höll därefter ett konstituerande möte. Vg. se
dokument konstituerande styrelsemöte 190211.
Ordförande: vakant
Vice ordförande: Maria Karlsson
Kassör: Arne Stenvall
Vise kassör: Anton Persson
Sekreterare och media ansvarig: Oskar Karlsson



Föregående protokoll föredrogs och lades till handlingarna.
o Under föregående protokoll: Diskussion om de nyinflyttade i byn som ska välkomnas med
biljetter till krönikespelet. Vilka detta berör ska David Kurtsson se över och återkomma med
till nästa möte.



Arne redogjorde kort om ekonomin.



Genomgång av föreningens stadgar samt en grov planering av verksamhet under året.
o Valborg
o Grillfest i Sandvik
o Krönikespel
o Lucia
o Ytterligare tre ”Afternoon Tea” med föreläsare. En till under våren och två i höst.
o Kursverksamhet 1-2 gånger. Drönar kurs planeras i vår.
o Bistå Munkaleden med att röja upp leden Nydala-Järnboda
o Cykel i Småland. Följa smålandsturism satsning på cykelturism och ev. hjälp av kommunen
att rätta till brister i nuvarande cykelled runt Rusken.



Nova Vallis:
o Kort rapport av David från marknadsföringsgruppen. Man har ännu inte haft något möte och
det beslutades att David tar ny kontakt med gruppen och samman kallar till ett möte innan
upptaktsmöte i mars.
o David meddelar Peter om tryckning av Affischer i A3/A4 till upptaktsmötet
o Förslag på personer att kalla Peter Fuerst, Mats Hoppe, Magdalena Lönnlycka Helena
Johansson.
o Upptaktsmötet den 17 Mars 17.00. Mail till deltagare är utskickat. Anmälan till mötet.
Förtäring planeras paj och sallad.
o Web-beställningen ska uppdateras så att inga bokningar missas.
o Förslag är att Astrid Stenvall håller i bokningstelefon.
o Möjlig sponsring av soptunnor/sopsäckar genom Stena recykling. En bättre soptunna behövs
vid Cafét samt en nere vid Klosterträdgården.



Nästa utgåva av Allehandan 190301 diskuterades.
o Kerstin noterar datum och text till kalendarium
o Lyft fram verksamhetsplan, arbetsgrupper
o Paragraf §1 samt §3 bör lyftas fram, så de bofasta i bygden ska kännas välkomna till diverse
möten och tillställningar.



Översyn av arbetsgrupper
o Lovisa/Konrad Lizzie, Martina, Malena, Rolf
o Astrid/Arne, David/Jenny, Ann-Marie, Ingrid/Lennart, Maggan/Christer, Berit /Göran
o Inger/Mats, Kerstin/Göran, Gunilla Müllern
o Mats/Maria Kristina, Göran K, Magnhild, Ann-louise
o Bengt/Kristina Anneli/Göran Oskar/Erica
o Nya medlemmar att fördela Anneli/Göran Oskar/Erica. Det behövs dock fler skriv i Allehandan
att fler deltagare efterlyser för att underlätta arbetet.



Övriga frågor
o Vårens gemensamma arbetsdag bestämdes till Lördag den 13 april 9:00 fika och lunch
serveras. Maria bokar.
o Beslutas att byalaget stödjer Munkaledens arbete genom att hjälpa till med upprensning av
den del som går mellan Nydala till Järnboda. Söndagen den 28 april kl. 9:00
o Nydala byalag skänker 1000 kr till Team Rinkebys insamling till Barncancerfonden. Via Mats
och Inger Hoppe



Datum för styrelsemöten och fika
o Styrelsemöte planeras till Måndag 6 Maj 19:00 och Tisdagen den 9e Juni 19:00

Justerare:

Anneli Magnisson

Sekreterare:

Oskar Karlson

David Kurtsson

