Svarte Byalag
Protokoll från styrelsemötet 2014-10-23 hos Fredrik Bothén
Närvarande: Jenny Graflind, Eva Ljungkvist, Linda Christjansen, Janice
Leijon, Fredrik Bothén, Håkan Gustafsson, Lars Bjerhage, Lars Johansson
§1
Föregående protokoll
Föregående protokoll gicks inte igenom då detta inte fanns tillgängligt.
§2
Ekonomi
169 betalande medlemmar.
36200kr i kassan resultat hittills +2300kr
Kostnader över året:
Årsmöte
500kr
Valborg
4100kr (eldkorgar stor del av detta)
Svartedagen
5700kr
Berättarkvällar
1500kr
§3 Kommunikation
Beslutades att vi skall lägga lappar om medlemskap inklusive inbetalningskort
till alla hushåll i januari. Vi går ut med påminnelse i mars och en ytterligare
påminnelse i april. Jenny är projektledare för detta.
§4 Aktiviteter
Berättarkvällar
Tre berättarkvällar är inbokade under resten av 2014.
Förslag på berättare för 2014:
Eva Ljungkvist samt kollega, att berätta om brand, säkra hem, risker och
brandutredningar.
Rolf Andersson, att berätta om ”gamla Svarte”. Lars B frågar om han är
intresserad.
Anne Lundmarker, Lars-Åke fortsätter att jaga.
Österlen Lyser
Svarte ska inte vara med på detta (inte i år åtminstone). Det är försent
påtänkt, vi tillhör inte Österlen. Beslutade att vi använder eldkorgar på
adventsfikat istället.
Adventsfika
Adventsfikat är den 7 december kl 14-17 (lokal bokas 13-18). Fredrik bokar
lokalen.
För planering av inköp mm räknar vi med att det kommer 75 personer men för
att inte ha för lite godis/dricka räknar vi med 50 barn.
Janice håller i projektet och allt är under kontroll.
Fredrik ordnar frågor till tipsrundan, Jenny har/fixar Merdricka samt
kexchoklad.
Fredrik, Håkan, Lars J, Jenny, Linda och Janice är med på adventsfikat.

Friskis och svettis
Dålig uppslutning och Friskis vilket vi tror kan bero på att folk inte känner till
alternativt kommer ihåg träningen. Lars J lägger ut påminnelser på facebook
på tisdagar så får vi se om det hjälper. Friskis och svettis själva kanske också
skall vara mer aktiva och kommunicera bättre.
§5 Fokus Svarte etc
Bidrag till Svarte:
Vi har blivit beviljade/tilldelade bidrag till följande projekt:
Upprustning av gångtunnel till stranden:
100000kr
Trottoar runt hörnet Rolf A hus:
20000kr
Övergångsställe Skönadalsvägen/fotbollsplan: 100000kr
Eva skall fråga Sammhällsbyggnadsnämnden om det är möjligt att genom
eget arbete minska kostnaderna för ovan projekt och därmed frigöra medel för
andra projekt som Byalaget vill genomföra.
Bänkar längs väg 9. Lars B har skrivit förslag på placering av bänkar och
väntar på kommentar från Lars-Åke.

§6 Övrigt
Lars J föreslog (och styrelsen var positiv till) att vi i Byalaget skall avsätta en
halv dag till att hålla en workshop med temat: Syfte/vad vill vi ha Byalaget till?
Återkomma om detta i nästa möte.
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