Styrelsemöte Nydala byalag 161117
Närvarande: Göran Karlsson, Peter Bäckmark, Arne Stenvall, Siv Öberg, Jennie Lindman,
Maria Karlson, Lovisa Vistfält
Speciellt inbjudna till punkten marknadsföringsplanen för Nydala 2017: Ulf-Erik Wide
och Kurt Andersson- föreningen Munkaleden, Kerstin HägerströmKlosterträdgårdsföreningen, Lennart Persson- Kyrkorådet och Hembygdsföreningen
Justerare
Siv Öberg
Föregående mötesprotokoll
Lades till handlingarna.
Ekonomi
Arne redovisade ekonomin.
Marknadsföringsplanen för Nydala sommaren 2017
Representanter inbjudna från föreningarna i närområdet angående hur vi uppmärksammar
krönikespelets 25-årsjubileum, Klosterträdgårdsföreningens 10-årsjubileum 2017 samt
Nydala som vandringscentrum.
- Klosterträdgårdsföreningen är öppna för att anordna någon aktivitet. Eventuellt en botanisk
vandring i juni.
- Kyrkan är intresserade av att anordna någon slags konsert med medeltida musik. De
traditionsenliga Musik i sommarkväll och guidningar av kyrkan kommer att ske som vanligt
under sommaren 2017.
- Vi ska sträva efter att ha datum för sommaraktiviteter färdiga under januari för publicering i
VärnaGo.
- Lennart Persson har påbörjat att undersöka hur finansiering för upprustning av våra
vandringsleder runtomkring Nydala kan ske.
-Diskussioner kring att renovera byggnaden vid kyrkan där vandrare ska kunna vila sig och få
information om närområdet. Ulf-Erik, Lennart och Arne tillverkar en ritning över
ombyggnationen inklusive en tillhörande budget.
- Diskussioner kring souvenirer inför sommaren. Förslag på ljus, nyckelringar,
tändsticksaskar och Munkaledens textilmärke. Göran Karlson kontaktar Peter Feurst och
Jennie Lindman kontaktar Rikard Bergsten om förslag på tillverkare till souvenirer. Kurt
Andersson kontrollerar med Munkaledens styrelse för godkännande att använda deras sigill.
-Visit Sweden har kontaktat Munkaledens förening angående övernattningsmöjligheter för
amerikanska vandrare. Deltagarna på dagens möte enades om att renoveringen av byggnaden
jämte kyrkan ska kunna vara färdig till sommaren.

- Anordna en vandringsdag i maj, där dagen avslutas med en invigning av den iordningställda
lokalen.
- Anordna en medeltidsdag i augusti. Under kommande symöte ansvarar Maria Karlson för att
samla in förslag om hur dagen ska anordnas.
Nyinflyttade
Två nyinflyttade. Dessa hälsas välkomna när Krönikespelets biljetter släppts.
Nydala allehanda
Inlägg om
- politikermötet den 14/11 och en sammanfattning av dagens styrelsemöte.
- kommunens förslag kring herrgården.
- jubileum nästa år.
- årets Rusken runt-profil?
Datum för årsmöten skrivs in i kalendariet.
Övriga diskussioner kring innehållet till kalendariet.
Göran Karlsson kontaktar Peter Feurst angående vykort till Värnamo kammarkörs årliga
konsert i kyrkan.
Övriga frågor
- Korrigera protokollet från politikermötet 14/11 där lekplats ej togs upp i diskussionerna.
Göran Karlsson framför detta till Anna Theorell, Värnamo kommun.
- Våra sociala medier behöver uppdateras. Detta bordlades till nästa möte.
- Installera akustikplattor i cafélokalen? Göran Karlsson rådfrågar kommunen.
Nästa möte
Torsdagen den 12/1 kl. 18.30

Vid protokollet
Lovisa Vistfält
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Justerare
Siv Öberg
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