
Svarte Byalag

Protokoll styrelsemötet 2013-10-29 hos Lars-Åke Holm

Närvarande: Lars-Åke Holm, Pontus Carlström, Jenny Graflind, Lars Bjershög, Sofia von 
Platen, Fredrik Bothén, Håkan Gustavsson, Linda Christjansen, Janice Leijon

§1! Föregående protokoll
! Föregående protokoll gås igenom.

§2! Ekonomi
! 222 medlemmar har betalat årets medlemsavgift. I kassan finns 38 417 kr. 
! Svartedagen har kostat 5 664 kr hittills. Sponsring av Charlo konstgräs 1 000 kr, 
! Byarådsmöte 2 500 kr. Några mindre kostnader är fortfarande inte redovisade. 13 
! 949 kr plus för detta året. Jenny gör ett förslag på budget för 2014. Presenteras i 
! december.

§3! Kommunikation
! Byabladet ska vara färdigt för utdelning 2 veckor innan adventsfikan. Följande ska 
! finnas med: 
! -Inlämning av böcker för bokloppis. LÅ hör med Camilla om vilken information som 
! kan finnas med. Skicka ut ett mail som ska gå till alla skolans föräldrar. 
! -Adventsfikan.
!
! Enkätsvar analyseras vid nästa möte. 

§4! Aktiviteter
!
! Advent
! 8 december kl. 15-17 är bokad. Janice handlar priser och lottringar. Lokalen är 
! bokad. Fredrik ordnar en tipsrunda. Skolans luciatåg skulle eventuellt kunna tänka 
! sig att sjunga bitar ur sitt framträdande under adventsdagen. Föräldraföreningen vill 
! ha bokloppis !där intäkterna går till Matildafonden som sedan går tillbaka till 
! eleverna. Kexchoklad och festis kommer att delas ut till barnen. Sofie hör med 
! bageriet om de vill sälja på adventsfika.!

! Valborg
! Lars har frågat kyrkokören om de kan 2014. De har inte kunnat ge besked än. 
! Christel (kommundirektör i Ystad) blir tillfrågad om hon kan vara talare. Lars tar 
! ansvar för den kontakten.

! Berättarkväll
! Förslag att på våren bjuda in de 8 politiska partierna som finns i 
! kommunfullmäktige för att presentera sitt program. 15 min per parti + 45 min mingel 
! som avslutning. Sofie blivande professor Sophia Zachrisson inom bröstcancer, 
! Anne Lundberg och Hans Rosling som LÅ hör av sig till. HLR-utbildning via 
! Röda !korset samt föreläsning, Läkare utan gränser, idrottsprofiler, 
! Barnpsykolog, cope, vin och mat, Curt Persson allvetare kring Ystad (eventuellt 
! vandring i Ystad.
! !



§5! Fokus Svarte
! Samhällsbyggnadsnämnden har antagits Fokus Svartes idéer och skickat vidare. 
! Om kommunfullmäktige tar beslut kommer parkeringen att byggas 2015 och 
! ombyggnad av centrum 2017.

§6! Övrigt

! Föräldrarådet
! Linda och Lars-Åke träffade föräldrarådet. De vill gärna vara med och arrangera 
! Svartedagen tillsammans med Charlo, skolan och brottningen.

! Inför 2014
! Fokus på att få fler medlemmar.
! Valborg, Svartedagen och advent
! Berättarkvällar: 1 berättarkväll per kvartal. Inför valet (kommunpolitisk presentation 
! och mingelstund.

! Cyklar vid stationen
! Det finns många gamla cyklar som står vid stationen. Håkan kollar upp hur vi kan 
! göra med dem.

! Byalagsträffen
! Byalagsrådet får 25 000 kr om året som byalagen kan ansöka om bidrag ifrån. 
! Förslag på att bjuda in ordföranden för Byalagsrådet till januarimötet. Lars pratar 
! med Byalagsrådets ordförande.

! Mötestider
! Tisdagen den 21 januari kl. 18.30 förberedelse inför årsmöte och 16 februari kl. 
! 15.00!årsmöte.
!
! Nästa möte
! Torsdagen den 5 december kl. 18.30 med jullunch hos LÅ.

!

! ! !
! Pontus Carlström! ! Jenny Graflind! ! Sofia Von Platen
! Sekreterare! ! ! Justerare! ! ! Justerare
!


