
NYDALA BYALAGS ÅRSMÖTE DEN 4 FEBRUARI 2013 
 
1.  Mötet förklaras öppnat 
2.  Maria Karlson valdes till mötets ordförande 
3.  Ann Louise Myrén valdes till mötets sekreterare 
4.  Till justeringsmän valdes Lennart Persson och Bengt Lindman 
5.  Dagordningen godkändes 
6.  Beslutades att mötet blivit behörigt utlyst 
7.  Årsberättelsen lästes upp och godkändes 
8.  Kassaredogörelse och revisionsberättelse godkändes av mötet 
9.  Styrelsen beviljades ansvarsfrihet 
10. Årets överskott går till fastighetskontot (när trädgårdsmöbler, skyltning och fönster betalats) 
11. Val av styrelseledamöter 
      Maria Karlson valdes till ordförande 
      Kerstin Hägerström, Lovisa Vistfält, Peter Bäckmark valdes till ledamöter på två år 
      Bernt Lindberg och Malena Thor (Margareta Lindberg endast vid bokföring)valdes till suppleanter  
      på ett år. 
      Ann-Marie Lindman och Vincent Lindberg omvaldes till revisorer på ett år. 
      Mats Hoppe omvaldes till revisorsuppleant. 
      I valberedningen sitter Peter Feurst, Ann-Marie Lindman och Gunilla Claesson i ett år. 
 
12 a. ÖVRIGA ÄRENDEN 
         Ändring av stadgar. 
         Vi ändrar §9 från extra årsmöte till extra stämma. 
 
12 b. Det beslutades att medlemsavgiften även i fortsättningen skall vara 0 kronor. 
 
12 c. Beslut togs om att krönikespelen skall hållas den 16-17 augusti 2013. 
          Biljettpriset höjs till 180 kronor och ett förslag på att man kan ha ett lotteri på biljettnumret. 
          Medeltida marknad – Ett förslag att hålla en mindre marknad med bara handlare varje år. 
          Ett annat förslag – att hålla marknad vartannat eller vart tredje år. 
          Det kostar mycket pengar och energi att anordna marknaden och det är svårt att engagera folk. 
          Ta kontakt med knallarna för att höra om de vill ha en egen organisation – styrelsen tar kontakt. 
 
12d.  Samlingslokalen – arbetsdagar beslutades till den 21 april och den 6 oktober 
          Beslut togs om fönsterrenovering. Hos Svenarums bygg har vi fått ett pris på 750 kronor per 
          yttre båge med vit färg. 
          Skyltning – Beslut om att skylta från väg 127 och 732 till caféet med vit skylt till en kostnad av  
          7 – 10.000 kronor godkändes. 
 
12e.  Projektet Nydala herrgård presenterades. Alla medlemmar bjöds in till en temakväll den 19 feb 
          Kl. 19.00. Vidare godkändes att projektet gör en ny ansökan till Leader Linne för ett genom- 
          förandeprojekt tillsammans med kommunen. 
 
12f.   Kommande aktiviteter – Öppet hus den 22 februari 
          Grillkväll – ja, Grötfest – ja med egen underhållning, Valborg – ja, midsommar – Ja tillsammans 
          med hembygdsföreningen. 
          Lokalhyra – 150 kronor för medlemmar och 300 kronor för icke medlemmar. 
          Förslag att anordna en ”Nydaladag ”för att marknadsföra hus till salu sköts på framtiden. 
 
 



 
12g.  Medlemsinformation – Hemsidans kontaktperson är Christin Lindberg 
                                                     Allehandans kontaktperson är Inger Hoppe 
                                                     1 mars, 1 juni, 1 september och 1 december = utgivningsdagar 
        Material som skall publiceras skall vara kontaktpersonen tillhanda senast 10 dagar före    
        utgivning.                                    
 
 
13.    Övriga frågor från mötet 
         Beslut togs att ett skötbord behövs på toaletten. 
         Ett beslut togs att vi ska riva väggen i caféet. 
         Det kallas till möte i höst för att besluta om hur vi ska planera och riva väggen. 
 
14.   Mötet avslutas 
  
 
Nydala 2013 – 02 – 18  
 
Justeras:                                                                                                                    Justeras: 
 
 
Bengt Lindman                                                                                                 Lennart Persson 
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