
1. Byalagsmöte hos Lars Johansson på Soprangränd 9 den 14 maj 2017 kl 18.30
    Lars Johansson, Therese Jörgensen, Göran Stanley, Annica Weitner och Thomas Eriksson
    Mötet öppnades av Lars Johansson som hälsade alla välkomna.
2. Förra mötets protokoll genomgicks och godkändes.
3. Till protokolljusterare utsågs Therese Jörgensen ovh Annika Weitner
4. Mötesdatum 2017  15/6, 21/8, 2/10, 13/11 , 11/12,  2018 15/1, 11/2 Göran Stanley skulle
    undersöka med Svarte Pizzeria deras öppettider och om det fanns möjlighet för oss att vi ha
    våra styrelsemöte där framöver.
5. Ekonomi  Vi är 229 medlemmar. Kassabehållning: 0 kr kontant  på banken 58,425 kr
6. Utvecklingsgruppen Patrick Leijon sammankallande Patrick kommer överens med Lars och Göran
    om när utvecklingsgruppen skall träffas.
7. Lars Johansson informerade om samrådsmöte med byalagen i
     Ystad Kommun den 15 maj 2017 Vi skulle också komma in med yttrande  angående slutrapport om
     trafikprogram i Svarte.
 8. Eventgruppen redogjorde för valborgsfirandet och påsktävlingen. Detta var mycket uppskattade
     aktiviteter. Kristi Himmelsfärdsdagen kommer strandstädning att ske alla är välkomna. Byalaget
     bjuder på korv med dricka efteråt. Den 31/5 , 7/6, 14/6 kommer Byalaget ge byborna möjlighet att
     träffa oss i styrelsen Byalaget bjuder på korv med bröd
9. Info om hemsida sociala medier byablad mm. Vi beslöt att dela ut ett byablad inför Kristi
     Himmelsfärdsdagen och att vi skulle lägga ut infon på hemsida och sociala medier om olika
     aktiviteter i byn.
10. Byalaget hade fått mail angående träningsredskapen nedanför Disas Ting och det såg skräpigt ut
      och att det fanns saker som inte hörde hemma där. Lars har pratat med berörda parter.
11. Övriga frågor Vi beslöt att ordna konditionsträning  samt yoga som sommaraktivitet för byborna.
      Vi skulle undersöka om det finns möjlighet att få HLR kurs för byborna kanske en boulebana och
      ett volleybollsnät.

Vid protokollet
Thomas Eriksson
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     Justeras

     Therese Jörgensen                                    Annica Weitner


