Svarte Byalag
Protokoll styrelsemötet 2014-09-16 hos Lars-Åke
Närvarande: Lars-Åke Holm, Pontus Carlström, Jenny Graflind, Janice Leijon, Lars Johansson
§1
Föregående protokoll
Föregående protokoll gås igenom.

§2
Ekonomi
164 medlemmar har betalat årets medlemsavgift. Vi har 37800 kr i kassan. I nuläget ligger vi 5063
kr plus för året.
Vi har fått in faktura 2500 kr för hopptornet.
Senast den 1 oktober besöker vi tidigare medlemmar och marknadsför byalaget.

§3
Kommunikation
I januari skickas ett nyhetsbrev ut till alla i byn. Ett andra nyhetsbrev kommer i början av april.

§4
Aktiviteter
Svartedagen
Lördagen den 30 augusti mellan 13.00-16.00. Hästridning och hoppborg fungerade bra. Scouterna
närvarade och grillade krabbelurer och hade samarbetsövningar. Svarteloppet fungerade bra. 3
klasser (0-5 år, 6-9 år, 10-12 år) sprang. Ungefär lika många barn som förra året. Marknadföring är
ett fokus inför nästa år. Sätta upp fler lappar och sätta upp skyltar vid infarterna till Svarte.
Berättarkvällar
Berättarkväll om Skånska slott och herrasäten av Sven Engström är bokat till den 28 oktober.
Torsdag den 13 november, kl 19.00 är Lars Werner, tidigare TV-metrolog, bokad. Han kommer att
prata om klimatförändringar. Berättarkväll om bröstcancer väntas att bli bokat och kommer att bli i
dec-jan. Lars-Åke ber Fredrik att ordna med nycklar till dessa tillfällen.
Adventsfika
Ansvarig för eventet blir Janice. Hon återkommer med information.

§5
Övrigt
Strandkiosken
Ansökan om toalett vid strandkiosken har lämnats in och tagits emot av samhällsbyggnadsnämnden (SAM). Kommer att behandlas efter den 1 september.
Det upplysta trädet
Lars-Åke ber Linda att kolla ifall det finns intresse av att göra pynt till det upplysta trädet. En klass
får ansvaret. Eva kollar om brandkåren kan ställa upp med att vara behjälpliga med att få pyntet
upphängt. Ett förslag är att hänga upp det då det är adventsfika.
Nästa möte
Torsdagen den 23 oktober kl. 18.30 hos Lars-Åke Holm. Årets sista möte är den 4 december.
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