Svarte Byalag
Protokoll styrelsemötet 2014-05-15 hos Lars-Åke Holm
Närvarande: Lars-Åke Holm, Pontus Carlström, Jenny Graflind, Janice Leijon, Lars
Johansson, Lars Bjerhage, Linda Christjansen
§1
Föregående protokoll
Föregående protokoll gås igenom.
§2
Ekonomi
94 medlemmar har betalat årets medlemsavgift. Vi har i kassan 35 166 kr i kassan.
Vi har diskuterat en trestegsplan över hur vi ska kunna synliggöra byalaget för de som inte
betalat årsavgift.
Steg 1: Nyutskick via mail om medlemsavgift. Jenny och Lars-Åke ansvarar för att det
sker.
Steg 2: De som inte har mailadress kommer att få ett brev.
Steg 3: De som inte är medlemmar går vi runt och pratar med.
Lars-Åke ska kontakta bank för att få ner kostnader för förening.
§3
Kommunikation
Ingen ny information.
§4

Aktiviteter

Valborg
Valborg blev lyckat. Skulle vilja ha bryggan klar till valborg nästa år. Kollar upp det med
kommunen inför nästa år. Marshmellows var populärt bland barnen. Vi kör samma koncept
nästa år.
Svartedagen
Fredagen den 22 augusti kommer skolan och föräldraföreningen arrangera en
aktivitetsdag. Dagen kommer att ske på ungefär samma sätt som Svartedagen förra året.
Lars-Åke kontaktar föräldraföreningar och kollar upplägget för dagen. Svartedagen utgår
då detta år.
§5

Övrigt

Byavandringen
Pizzerian, fastighetens utseende och omgivning har det varit synpunkter på i protokollen
sedan 2004. Kommunen har köpt mark och fastighet i centrum.
Tunneln under väg 9 har protokollförts sedan 2004. Det är avsatt pengar till att fixa till den
under året.
Det har protokollförts sedan tidigare kring toaletter vid stranden. Det krävs avlopp. Finns
inga beslut om det. Kostnaderna är höga för att verkställa det. Kanske leaderprojekt?

Bänkar längs kusten diskuterades under byavandringen. Svalt intresse från kommunen.
Lars-Åke ska skicka ett förslag till kommunen hur det skulle kunna verkställas.
Avsatt pengar i år till övergångsstället vid idrottsplatsen,
Kommunen trycker på att trafikverket att fixa håligheten vid korsningen (gamla förskolan).
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