Svarte Byalag
Protokoll styrelsemötet 2013-03-06 hos Lars-Åke Holm
Närvarande: Lars-Åke Holm, Pontus Carlström, Jenny Graflind, Fredrik Bothén, Janice
Leijon, Lars Johansson, Sofia Von Platen, Lars Bjerhage, Linda Christjansen
§1!
Föregående protokoll
Föregående protokoll gås igenom.
§2!
Ekonomi
49 medlemmar har betalat årets medlemsavgift. 36 169. Kostnader hittills på 1400 för nytt
webbhotell. Ska kontakta bank för att få ner kostnader för förening.
§3!
Kommunikation
Ingen ny information.
§4!
Aktiviteter
!
Berättarkvällar
I nuläget har följande anmälningar kommit in till berättarkvällarna under våren. Max antal
platser är 130 stycken. Hans Rosling 79 anmälda, Fredrik Hervier: 10 anmälda, Sölveborn:
15 anmälda.
Valborg
Kommer ske vid stranden. Vedkorgar kommer att tändas. Kör är ordnat. Grillar tänds.
Marshmellows och pinnar köps in för att dela ut.Vi går ut med information redan nu och en
påminnelse 3 veckor innan.
Friskis och Svettis
Det är för få personer som går på träningarna på måndagarna kl. 19.30. I nuläget är det
svårt att se en fortsättning om antalet består. Byalaget kommer att gå ut med mer
information för att förhoppningsvis öka intresset.
§5!
Fokus Svarte
Samhällsbyggnadsnämnden i kommunen har fått mindre medel till att nyttja till byarna.
Detaljplanen ska tas upp i Samhällsbyggnadsnämnden i mars. Tas upp i Fullmäktige i maj/
juni och om det inte blir överklagan tas den i kraft 3 veckor senare.
§6!
Övrigt
Lars och Fredrik ska sätta upp en vimpel på flaggstången på stranden.
Det går att söka bidrag till Österlen lyser. Är det något vi ska göra?
Vi ska köpa in 30 vedkorgar för att på valborg kunna elda på stranden eller alternativ plats.
Detta ska ersätta majbålet som inte längre kan vara på idrottsplatsen.
Lars B får i uppgift att sätta ut på karta 2-3 bänkar med utsikt mot havet som sedan kan
presenteras vid byavandringen den 8 maj.

Vi har diskuterat om någon kan åka till Landbygdriksdagen den 16-18 maj i Gävleborg.
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