Styrelsemöte Nydala byalag den 18 februari 2013
Närvarande: Arne Stenvall, Maria Karlson, Kerstin Hägerström, Siv Öberg, Lovisa Vistfält och Ann
Louise Myrén. ( Peter Bäckmark ej närvarande)
Styrelsens konstituerande
Omval på Ann Louise Myrén, sekreterare
Det valdes 2 stycken ledamöter som justerar protokollen varje gång.
Det beslutades att varje ledamot kontaktar sin egen ersättare om man är förhindrad att komma på
styrelsemötet.
Ansvarsområden
Representant biljettförsäljning/marknadsföring = Siv Öberg
Rusken runtrepresentant = Kerstin Hägerström
Fastighetsansvarig = Arne Stenvall
Trädgårdsansvarig = Kerstin Hägerström
Protokoll Årsmötet = verksamhetsplan
Skyltning: Vi får endast skylta från väg 793 – Sandviksvägen. Vägverket besökte platsen den 5 /2 och
beslutade att vi inte får sätta upp någon tilläggsskylt från väg 127.
Fönsterrenovering: Arne kontaktar Svenarums Byggnadssnickeri för beställning av fönsterbågar till
caféet och vi hoppas att dessa blir klara att sättas in i april.
Ritningar för ombyggnation: Christer Andersson tillfrågas om han kan beräkna hållfasthet och vara
oss behjälpliga med ritningarna.
Trädgårdsmöbler: Ann Louise ska ringa till Hillerstorps trä för att få ett pris på 5 grupper av ”Torpet”,
Ann Louise skall även kontakta Elmö fritid i Rydaholm för prisuppgift.
Trädgårdsplantering: Kerstin planerar var de 2 träden som inköptes i höstas skall stå. Hon och Maria
hämtar träden på Fagerhults plantskola.
Skötbord: Siv föreslog att vi köper ett skötbord på IKEA för 499 kronor och Siv ombesörjer inköp och
hemtransport.
Ny filmduk: Det behövs en bredare filmduk och Arne köper en ny för en kostnad av ca 2000 kronor.

Aktivitetskvällar:
Öppet hus fredagkvällar bestämdes till den 22 mars och den 26 april på caféet.
Arbetsdagen bestämdes till den 21 april.
Det blir torpvandring i Gåeryd den 5 maj.
Valborgsmässoafton: Maria och Kerstin ordnar tipsrundan. Inger Hoppe tillfrågas om det skall bli
någon vårsång av ”Nydalakören”. Vårtalet planeras och vi söker kandidat just nu.
Siv hjälper till med dukningen.
Allehandan: Vi skall annonsera om arbetsdagen på caféet, upptaktsmötet i maj och munkaledens
årsmöte samt meddela att Norrbys arrenderar caféet även 2013.
Krönikespelen: Det beslutades att biljettpriset höjs till 180 kr. Priset för sponsorpaketen höjs till 1500
kronor för det lilla paketet med 6 biljetter och 2500 kronor för det stora paketet med 10 biljetter.
Barn upp till 12 år går in gratis.
Förslaget att återförsäljarna får gratisbiljetter till genrepet tas upp med marknadsföringsgruppen.
Ett lotteri anordnas på biljettnumret och Siv tar kontakt med Kåre Johansson för att diskutera
eventuellt pris.

Herrgårdsprojektet
En Leader Linné-ansökan skall vara inlämnad före den 1 mars.
Christin Lindberg och Ann Louise skriver den.
Temakväll den 19 februari:
Dagordning för kvällen:
Arne visar med Power Point sin kalkyl för kostnader och intäkter och informerar om bolagsformen.
Maria ger en lägesrapport.
Stig Fransson från Stiftstyrelsen presenterar stiftets planer.
Pär-Magnus Möller från Värnamo pastorat beskriver deras roll i projektet.
Nina Elmsjö från Länsstyrelsen informerar om olika bidragsmöjligheter.
Vi försöker få deltagarna att svara på frågan om vi ska bilda ett bolag
Arne kontaktar Skatteverket för att reda ut momsfrågan.
Fika till den 19 februari: Ann Louise köper frallor och pålägg för kvällen.
Övriga frågor:
Protokoll från den 10/1 efterfrågas. Ann Louise skall skriva detta och lägga ut det på hemsidan.
Nästa möte: den 2 april 2013

Vid protokollet: Ann Louise Myrén

Justeras:
Kerstin Hägerström

Lovisa Vistfält
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