Nydala byalag styrelsemöte 20160216
Närvarande: Göran Karlsson, Arne Stenvall, Maria Karlson, Jennie Lindman, Peter
Bäckmark, Lovisa Vistfält, Siv Öberg.

Konstituerande av styrelse
Styrelsen konstituerades i ett separat protokoll.
Val av justerare
Jennie Lindman och Arne Stenvall valdes.
Föregående mötesprotokoll
Lades till handlingarna.
Frågor från årsmötet
 Utöka antalet toaletter vid Krönikespelen.
Göran tar med sig detta till kommunen.
 Diskussioner kring frågan marknadsföring av Nydala. Förslag på skyltar:
”Välkommen till Nydala där alla pilgrimer möts”.
Göran kontaktar Trafikverket angående en uppdatering av skyltning till Nydala
och Nydala Café.
Göran kontaktar Peter Feurst angående forum för marknadsföring av Nydala.
Maria ska skicka in till Värnamo Nyheter att bland annat årsmöte har ägt rum i
Nydalas byalag.
 Diskussioner kring frågan angående Nydalas gamla affär. Maria tar kontakt med
ägaren till Nydalas gamla affär.
Serveringstillstånd och hur påverkar användningen av lokalen
Norrbys har ansökt om serveringstillstånd.
Diskussioner kring hur användningen av lokalen påverkas.
Checklista Nova Vallis
 Läktaren är i behov av enklare reparationer som görs i samband med byggnationen
innan spelen.
 Jennie kontaktar Malena Thor angående hästar till spelen.
 Maria kontaktar Kerstin Hägerström angående utskick av inbjudan till
upptaktsmötet.
 Göran kontaktar Peter Feurst att reklamaffischerna ska vara tryckta till
upptaktsmötet.
Önskemål från Café Timjan att annonsera på byalagets hemsida
 En förfrågan har inkommit från Café Timjan angående annonsering på vår
hemsida. Beslut kring att en ny annonssida på hemsidan läggs till, där det finns
länkar till alla annonsörernas egna hemsidor.

Skrivelse från föreningen Rusken-Runt
Svar har inkommit där vi erbjuds att delta en dag i Rusken Runt. Förslag där vi deltar
tillsammans med de andra föreningarna i Nydala. Två förslag är att fokusera på vandring
och behålla läktaren för att anordna något på scenen. Göran deltar på
Klosterträdgårdsföreningens och hembygdsföreningens årsmöte där Göran lyfter frågan.
Nya invånare
Uppdatering av listan.
Tre nyinflyttade.
Antalet nyinflyttade ska noteras i verksamhetsberättelse nästa år.
Krönikespelet
Sponsorer ska fördelas senast den 9 maj, därefter kontaktas alla.

Nydala Allehanda
After Work 26 februari framflyttat till 8/4, arrangeras tillsammans med Norrbys.
7/3 kl. 19.00 Årsmöte klosterträdgårdsföreningen och hembygdsföreningen.
12/3 kl. 18.00 Årsmöte Svensbygds intresseförening,
18/3 kl 19.00 Passionsandakt i Klinthults missionshus
24/3 kl. 19.00 Skärtorsdagsmässa
25/3 kl. 15.00 Långfredagsgudtjänst
16/4 kl. 9.00 Buskröjning vid utsiktsplatsen i Svensbygd.
17/4 Arbetsdag i Nydala
30/4 Valborgsfirande
5/5 kl. 8.00 Gökotta i Svensbygd
9/5 kl. 19.00 Upptaktsmöte Nova Vallis
22/5 torpvandring i Rössved
Diskussioner kring ytterligare noteringar till Allehandan.
Vi ber Peter Feurst att skriva en liten notering till Allehandan kring marknadsföring av
Krönikespelen.

Övriga frågor
Förslag att anordna en hjärt- och lungräddningskurs.
Diskussioner om vem och hur valborg ska anordnas. Göran frågar Norrbys angående
förtäring. Fem lotterier ska ordnas. Lotteriringar finns inköpta sedan tidigare. Jennie
kontaktar Malena Thor angående lotterivinster och tipspromenadsfrågor.
Nästa möte
Onsdagen den 20 april kl. 18.30
Göran fixar fika på caféet.
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