Styrelsemöte Nydala byalag 2012-11-12 på Café Nydala
Närvarande: Siv Öberg, Arne Stenvall, Kerstin Hägerström, Maria Karlson och suppleant Lovisa Vistfält.
Ej närvarande: Marie Bergkvist, Peter Bäckmark och Ann Louise Myrén.
Ekonomi
Arne Stenvall redogjorde för det ekonomiska läget. Behållningen i samband med Krönikespelet uppgick till
48 000 kr.
Stadgeändringar
Stadgarna med de ändringar Arne infört lästes upp och diskuterades. De reviderade stadgarna skickas ut till
styrelsemedlemmarna för godkännande så snart som möjligt. Den slutliga versionen läggs sedan ut på
hemsidan i början av december för ytterligare synpunkter. Meddelande härom ska införas i Nydala
Allehanda. Beslut om godkännande fattas på årsmötet. I Nydala Allehanda ombedes samtidigt de som vill
ta upp något ärende under punkten ”Övriga frågor” på årsmötet att i förväg meddela Maria Karlson härom.
Årsmöte
Årsmötet är förlagt till 2013-02-04, kl 19 00 på Café Nydala.
Kerstin Hägerström kontaktar Monica Lembke och undersöker om hon eller någon annan kan komma och
prata om det pågående skolprojektet i Värnamo kommun på årsmötet.
Ansökan Vägverket
Två ansökningar har inlämnats för att få tillstånd att sätta upp skyltar längs väg 127, Värnamo-Vrigstad och
väg 732, Nydala-Sandvik. Värnamo kommun och Svenska Kyrkan som är majoritetsägare i
vägsamfälligheten ser skyltningen som positiv och tillstyrker det hela. Skyltarna är vita med svart text.
Respektive entreprenör sköter det praktiska.
Kommande aktiviteter
Föredrag kl 16 00, 12-11-25 på Café Nydala, Agneta Renshult berättar om en pilgrimsvandring
(Siv Öberg bakar och Lovisa Vistfält ordnar med kaffe)
Julkonsert i klosterkyrkan kl 19 30, 2012-12-14
Julotta i klosterkyrkan kl 07 00, 2012-12-25
Julgröt på Café Nydala kl 19 00, 2012-12-28 (Maria kontaktar styrelsen betr arrangemanget)
Föreslogs att ”Öppet hus” med knytkalas arrangeras på Café Nydala den 25 januari och den 22 februari (”Vi
bygger en buffé”). Syftet är att nydalaborna ska kunna träffas och pratas vid över en bit mat. Faller detta
väl ut blir det kanske en fortsättning. Information om ”Öppet hus” i Nydala Allehanda.
Nydala Allehanda
Nästa nummer kommer ut den 1 december (sträcker sig fram till 2013-03-01) och eventuella bidrag måste
vara Inger Hoppe eller Maria tillhanda senast 2012-11-22. Denna dead-line bör meddelas på hemsidan.
Kerstin ringer runt och påminner de olika intresseföreningarna i Nydala samt antecknar datum för deras
respektive årsmöten. Alla i styrelsen försöker fånga upp olika evenemang i bygden så att annonseringen
blir heltäckande.
Siv kontaktar Christina Lindberg för att få underlag till valet av årets Rusken runt-profil och annat aktuellt
som ska publiceras i Nydala Allehanda.

Övriga frågor
 Föreslogs att nästa års Krönikespel uppföres den 16 och 17 augusti. Beslut fattas på årsmötet.
 Årets medeltidsmarknad blev ett populärt inslag. Styrelsen föreslog dock att evenemanget inte äger
rum varje år med tanke på den krävande arbetsinsatsen. Frågan tas upp på årsmötet.
 Maria meddelande att familjen Norrby planerar att återkomma nästa säsong och att kontraktet ska
undertecknas inom kort.
 Två träd har inköpts till caféträdgården, en Himalayabjörk och en skuggmorell.
 Caféträdgården bör ses över så att vi får lättskötta och vackra rabatter hela sommarsäsongen. Ta
upp frågan på årsmötet och hör efter om någon kan åta sig uppgiften.
 Arne påminde om att alla reseräkningar ska skickas in snarast.
Nästa möte
Torsdagen 2013-01-10
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