Minnesanteckningar från Styrelsemötet i Svarte Byalag 20181013
1. Mötets öppnande
Mötet öppnades av ordföranden, Lars Johansson.

Närvarande: Tomas, Annika, Maria, Lars, Patrick

2. Förra mötets protokoll
Vi gick igenom förra mötets protokoll och lade dessa till handlingarna.

3. Val av sekreterare och protokolljusterare
Till sekreterare för dagens möte utsågs Patrick Leijon och till protokolljusterare utsågs, Maria
Wallgren och Thomas Eriksson.

4. Ekonomi
Ekonomin gicks igenom och det finns 49272,98:- i kassan
208 personer/hushåll har betala årsavgiften på 100:- Thomas har gjort en lista på vilka som betalat.
De som inte har betalat kommer att få en påminnelse. Denna påminnelse kommer att delas ut under
kommande vecka!
Vi diskuterade kring målsättningen rörande antalet medlemmar och kom fram till att vi vill att denna
skall öka från år till år.

5. Valberedningen
Idag har vi endast Therese Jörgensen som sitter i valberedningen. Två platser är vakanta.

Läget inför årsmötet:
Ordförande väljs på 1 år i taget och Lars Johansson valdes vid senaste årsmötet på 1 år.
Patrick Leijon, omval 1 år vid senaste årsmötet. Lämnar styrelsen vid kommande årsmöte.
Annika Weitner omval 1 år vid senaste årsmötet. Lämnar styrelsen vid kommande årsmöte.
Thomas Eriksson, omval 1 år vid senaste årsmötet. Lämnar styrelsen vid kommande årsmöte.
Maria Wallgren nyval 2 år vid senaste årsmötet. 1 år kvar.
Jens Hedin nyval 2 år vid senaste årsmötet. 1 år kvar.
1 plats Vakant sedan tidigare.

Vi behöver alltså få in fyra nya personer i styrelsen. Det hade varit önskvärt att få in någon/några
pensionärer in i styrelsen.
En viktig fråga att beröra är vilken ambitionsnivå vi vill ha? Skall vi fortsätta som nu behöver vi kanske
utöka styrelsen? Eller ta in adjungerade ledamöter?

Några förslag som kom upp gällande nya styrelseledamöter:
Mikael Kourtzman, fd kommunalråd (Lars granne)
Camilla Björnkvist (Patricks granne)
Sanna från bostadsrätterna
Isaks Malin
Nya danska tjejen på Kvartettgatan 8

Beslut: Vi går ut med ett Byablad med en bild på styrelsen, samt texten: vi behöver dig. Välkommen
att arrangera dig.

6. Arbetsgrupper:
Vi behöver fördela styrelsearbetet annorlunda, t ex i arbetsgrupper/ansvarsområden.
Ett område kan vara kommunikation;
Vi skulle kunna ha material på Biblioteket. En anslagstavla? Infotainment? Pärm/pärmar på en hylla?
Vi jobbar på bra med Facebook. Vi har idag 565 följare. Vi skulle behöva bli bättre på att koppla
inläggen från Facebook till inlägg på hemsidan.
Vi borde ta fram en kommunikationsplan och kommunikationsstrategi.
Patrik Karlsson är den som sköter om hemsidan idag. Det finns förbättringspotential vad gäller vad
och hur vi lägger upp material.
Vi bestämde att vi skall ha ett arbetsmöte med kommunikationstema.

Andra område är evenemang och utveckling.

7. Marsvinsholm
35 personer deltog. Ett mycket trevligt evenemang. Vi siktar på att göra om detta nästa år.

8. Samverka med andra byar
Hur skulle vi kunna skapa bättre förutsättningar för Svarte som en delregional kärna. Öka
attraktiviteten. Öka antalet resenärer med tåget etc.
Vi borde bjuda in grannbyarnas samhällsföreningar till ett möte t ex Sjörup Vallösa och Snåresta,

Tema: Hur utvecklar vi landsbygden i västra Ystads kommun – tillsammans?

Gemensamma utvecklingsbehov? Hjälp med trafiksituationen? Etc.

9. Utvärdering av samrådsmöte med kommunen
Vi gick igenom Byalagsrådsmötet som hölls 24/9-18. Protokoll bifogas.

10. Mötet ang. Svartes framtid
Mötet var välbesökt.
Pendlarparkeringen möjliggör att vi får ett attraktivare och effektivare centrum. Genom att flytta
pendlarnas parkering av bilarna till en ny pendlarparkering, frigörs utrymme i centrum som kan
användas till försköning och gestaltning. Svarte kan bli attraktivare, tryggare och säkrare. Vi ser gärna
att kommunen redovisar ett helhetsgrepp.

Vi bestämde att Lars skall författa ett mejl ang. informationen som gavs på Byalagsrådets möte och
informationen gällande länsstyrelsens beslut gällande MKB avseende pendlarparkeringen.
Brevet bör även gå till Trafikverket, Skånetrafiken, infrastrukturstrategerna på Region Skåne,
trafikplanerare på Ystads kommun (Emma Holgersson), Trafikingenjör Tobias Gustafsson,
Samhällsbyggnadschef Sophia Öreberg, kommundirektör, kommunalråd, oppositionsråd och
Ordförande i samhällsbyggnadsnämnden

11. Stationen, pendlarparkeringen och stängningen av Ystadsbanan.
Formatet blev inte det bästa. Deltagarna droppade in kontinuerligt och det blev mycket omtag i
diskussionerna. Till en annan gång skall vi ha en starttid och sluttid. Men det var ett 20-tal personer
som kom och det blev ett mycket intressanta diskussioner.

Se separata minnesanteckningar från detta möte.
Vi beslöt att Lars, Maria och Patrick tittar på detta och tar fram ett förslag på ett brev som skall
skickas till kommunens tjänstemän med flera.

12. Fornminne
10 personer deltog på utbildningen i lie slagning och fornminnesvård.
Lars har skickat in en rapport till Karl Ekberg på Ystads kommun. Rapporten bifogas som bilaga.

13. Byavandring vad har hänt
Lars gick igenom sammanställningen från byavandringarna som satts samman i ett Excelark (bifogas).

Vi bordlade ärendet till ett kommande möte.
Lars skickar ut listan som kommunen har sammanställt till ledamöterna i styrelsen.
Lars uppmanade alla i styrelsen att skapa ett konto till Dropbox vilket ger oss möjlighet att dela
dokument.

14. Skylt vid stationen
Vi diskuterade informationstavlan som står vid parkeringen vid stationen. Vad kan vi göra med
denna? Uppdatera befintlig tavla eller kanske byta ut den mot en ny? Behövs det informationstavlor
på andraplatser i Svarte? I så fall var?
Vi beslöt att hänskjuta frågan till nästa styrelsemöte till vilket ledamöterna ombads tänka till kring
frågorna ovan.

15. Solel
Svarte Byalag är med i projektet ”Solel Syd”. Vi har gjort påtryckningar till projektledaren för att få
information om vad som händer i projektet. Projektledaren har ej kallat till nya möten. Han har dock
meddelat att det producerats ett antal informationsfilmer om solel. Diskussion har förts om Svarte
Byalag ska gå ur projektet, men vi har ej tagit något beslut om detta.

16. Byabladet, medlemskort
Byabladet delas ut i slutet av oktober angående:
- Halloween
- Flamencokväll Svarte Bibliotek 15/11
- Informationsmöte Svarte Bastu- och Badförening 3/11
- Information om hur byalaget går vidare efter mötet ”framtida Svarte”
- ”efterlysa” fler bybor som vill engagera sig i Byalaget och/eller dess arbete.
17. Övriga frågor
Inga övriga frågor.

18. Mötet avslutades
Ordförande tackade för deltagande. Nästa styrelsemöte är planerat till början av december.
Ordförande skickar ut förslag på mötestid.

JUSTERAS

___________________________

_________________________

/ Thomas Eriksson /

/ Maria Wallgren /

