Styrelsemöte 20190506
Närvarande: Maria Karlsson, Kristina Örlander, Anneli Magnisson, Anton Persson, David Kurtsson, Arne
Stenvall, Kerstin Hägerström Anastasisa Polubotko.
Justerare: Anneli Magnisson och David Kurtsson.
Ekonomin: Arne Stenvall går igenom ekonomin
Styrelsen: Kicki utses vid dagens möte till ordförande i byalaget
Föregående protokoll: Läggs till handlingarna.
Att nämna var:
Valborgsupplägget med egen fikakorg, tipspromenad, lotter, allsång och gemensamt tal om våren och
valborgsminnen skapade en trevlig gemenskap ute i caféträdgården.
Vandring och röjningen på Munkaleden, Nydala-Järnboda utfördes den 28 april. EN skara om 14 personer
deltog. Dessa delades upp i 4 lag som gick olika sträckor och vi möttes vid Klosterberget för att inta 11:a
kaffe och kunde därmed konstatera att uppgigften hade tagit ca 2 timmar i anspråk. Vi hade även tur med
vädret. Under kaffe diskuterades ledens framtid. Förslag lades fram och skickades via Ann-Louise Myren
med till styrelsen Munkaleden. Där Nydala byalag föreslår som ett alternativ till nedläggning, att olika
samhällsföreningar/byalag längs med leden ansvarar för sin del av leden och att man kan gå ihop någon
gång om året med gemensamt projekt eller då det krävs mer övergripande åtgärder.
Detta förslag tog upp på dagens möte och styrelsen gav sitt bifall till förslaget.
Allehanda:
-

Läktarbygge 29 och 30/7 kolla med Bengt
- Förslag från Inger om att träffas på fredagna mellan 17-19 på caféet.
- Midsommarfirande – kolla med Doris ska vara i klosterträdgården i år.
- Sommarkväll i Sandvik 19/7 kl. 18.00 medtag picknickkorg efter väder
- Nova Vallis i augusti
- Guidningar och musik i sommarkvällar- Kerstin, Astrid
- Gökotta i SvensbygdBlomstervandring 2 juni i Rössved
- Medlemsresa klosterträdgården

Till första sida
- torpvandring, Munkaledens fortlevnad förslaget från styrelsen, Valborg.
-

Slå ett slag för afternoon tea föreläsningarna och att det planeras fler till hösten. Arrangör för dessa
är Nydala byalag
Förlag om ”Veckans vandring” gör en ruta på förstasidan på hemsidan där man kan lägger upp
datum, samlingsplats, runda och hur lång rundan är samt och vem som ansvarar för denna runda.
Kan var vem som känner sig sugen på att vandra tillsammans med andra som tar tag i detta.

Träff med fritidsförvaltningen:
Arne och Kerstin rapporterar. Enkätundersökning redovisas. Mycket koncentreras till Värnamo
Redovisning av grillplatser och skötsel av dem visar att Grillplatsen i Sandvik sköts av Nydala
byalag/Sandviksborna

Förslag från Nydala till fritidsförvaltningen: Grillplats vid badplats Gåeryd och ute gym, soptunna och fler
bänkar vid utsiktsplats i Svensbygd, infoskyltar till Munkaleden.
Arne sköter bevakningen av dessa punkter.
Info om att ansöka om evenemangsbidrag som kan sökas hos fritidsförvaltning och kulturförvaltning.
Anastasia håller i ansökan om bidrag till krönikespelet.
Nova Vallis:
Checklistan:
-

Kontakt med vuxenskolan - Lovisa?
Info från Marknadsgruppen: – ej med på Vrigstad marknad
Till marknadsföringsgruppen via David
Skylten utmed E4 – ta så många veckor som vi få annonsera.
Sommarbilagan styrelsen tycker att de finns ett värde av denna annonsering
Annonsera på Visit Värnamo så snart som möjligt.
Kicki kollar facklor med Gillis
Maria kollar neker
Kicki kollar plats för efterfest 13/9 alt 20/9
Vi sökes ny rollinnehavare till rollen som unge Lindorm, vid intresse hör av er till Maria

Förfrågan om att hyra kläder har inkommit- vidarebefordras till Berit. Finns tidigare beslut om att uthyrning
kan ske om det anses lämpligt och pris 150 kr plagget.
Övrigt:
Föreläsare till afternoon tee i höst diskuteras: Det har kommit ett förslag från några församlingsbor som
deltog i en resa om Hvides fotspår, ”Hur kom det sig att kyrkor byggdes och att kloster grundades just i våra
trakter.” Önskemålet är att anlita Anders Ödman till att hålla ett föredrag i Nydala klosterkyrka under
hösten.” vi inväntar svar från kyrkan
Andra förslag är Anna Collén forskare inom hjärtmedicin. Arne kollar inför hösten.
Nästa möte:
Tisdagen den 9:e Juli 19:00
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