Svarte Byalag!

!
Protokoll styrelsemötet 2014-08-18 vid strandkiosken!
!

Närvarande: Lars-Åke Holm, Pontus Carlström, Jenny Graflind, Janice Leijon, Lars Johansson, Sofia von Platen, Fredrik Bothén, Eva Ljungkvist, Jakob Gustafsson!

!

§1!
Föregående protokoll!
Föregående protokoll gås igenom.!

!
!

§2!
Ekonomi!
155 medlemmar har betalat årets medlemsavgift. Vi har 39 400 kr i kassan. I nuläget ligger
vi 7 300 kr plus för året.!
De svartebor som betalat medlemsavgift 2013 men inte 2014 kommer vi att gå runt till.!

!
!

§3!
Kommunikation!
På mötet beslutades att alla medlemmar som lämnar ut sin e-postadress i samband med
det godkänner att få nyhetsbrevet. Vill man inte ha brevet avregistrerar man det.!

!

§4!
Aktiviteter!
!
!
Svartedagen!
Lördagen den 30 augusti mellan 13.00-16.00. Hästridning mellan 14.00-16.00. Kostnad:
2500 kr. Hoppborg kommer att finnas till en kostnad av 2500 kr. !
Scouterna kommer att närvaro och är tillgängliga om det behövs vid fotbollen. Scouterna
sätter upp tält och grillar krabbelurer. !
Svarteloppet är färdigplanerat. 3 klasser (0-5 år, 6-9 år, 10-12 år) kommer att springa.
Loppen är 500 m eller 1000 m beroende på ålder. Musikanläggning ska Lars kolla upp. !
Ansiktsmålning och fikaförsäljning är också klart.!
L-Å kollar med Linda om tillgång till paviljongen på Svartedagen.!

!

Berättarkvällar!
Berättarkväll om Skånska slott samt berättarkväll om bröstcancer väntas att bli bokat under hösten.!

!
!
§5!
!

Övrigt!

Strandkiosken!
Jakob berättar om hur tanken med strandkiosken är. En utbyggnad är tänkt för kök och toalett. Någon försäljning kommer inte att ske denna säsong utan först till våren 2015. Behöver få ordning på vatten och avlopp.!

!

Kärlekstigen!
Kärlekstigen behöver röjas. Lars-Åke har hjälpt till att röja för att göra det lättare att gå där
och även Fredrik kommer att röja lite.!

!
!
!

Pontus Carlström! !
Sekreterare! !
!

Fredrik Bothén!
Justerare! !

!
!

Jenny Graflind!
Justerare

