
Styrelsemöte Svarte Byalag 180318
Närvarande: Maria Wallgren, Patrick Leijon, Thomas Eriksson, Lars Johansson, Jens Hedin och
Annika Weitner
1. Lars öppnar mötet.
2. Thomas läser upp protokollet från årsmötet och vi beslutar att lägga det till handlingarna.
3. Till protokolljusterare väljs Patrick Leijon och Thomas Eriksson.
4. Val av styrelseposter:
Sekreterare: Annika Weitner
Kassör: Thomas Eriksson
Vice ordförande: Jens Hedin
Firmatecknare: Thomas Eriksson och Lars Johansson i förening.
5. Presentation av nytillträdd styrelse
6. Ekonomi. Saldo på banken: 38 563,87kr
7. Genomgång av verksamhetsplan. Vi går igenom de punkter som beslutades av årsmötet.
8. Frågor som Svarte Byalag arbetat med.
Vi går igenom den uppkopierade matrisen över frågor och ansvariga, den sk ”ärendekalendern”.
Tanken är att alla frågor ska få en ansvarig styrelsemedlem. Vi kommer dock fram till att vissa av
punkterna går in i varandra. Följande punkter hann vi gå igenom, övriga bordlades till nästa möte.
Ärende Ansvarig
Byalagsrådet Lars
Utbyggnad Svarte, Centrum, Parkering, Hastighet i byn Styrelsen
Hemsidan Patrick
Solel Syd Leaderprojekt,
Ev. infomöte den 6/5 – Patrick meddelar Patrick
Grannsamverkan Lars
Postort Svarte istället för Ystad,
Thomas tar fram plan till nästa möte Thomas
Badbryggan Lars
Mäklarträff Lars
Byabladet Lars
Friskvård,
Annika kollar med Anette om möjligheten att erbjuda en träningsorienterad rundvandring för barn
och vuxna för att upptäcka Svarte till fots. Annika
Svarte Byalag logga Lars/Patrick
Valborg,
Lars kollar med Jacob gällande kiosken och om vi kan göra samma avtal som föregående år med kaffe
och glass. Lars kollar även av med kören. Lars gör en checklista för Valborgsarrangemang som ska
vara till hjälp för kommande år. Styrelsen
Fornminnesvård Utgår
Sociala medier
Lars lägger till Maria och Jens som administratörer Jens+Lars
Berättarkväll,
Alla funderar på teman till nästa möte Styrelsen
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Medlemsrekrytering,
Thomas har gjort en förteckning över alla hushåll i Excel för att vi ska kunna hålla reda på vilka
hushåll som betalt medlemsavgiften. Lars tar fram utkast till inbetalningskort, både i digital och i
pappersform. Skickar ut för påseende till övriga styrelsen. Thomas
9. Mötesdatum 2018
Nästa styrelsemöte hålls den 15/4 kl.11.00 i skolans matsal. Tema för detta möte ska vara ”Hållbara
Svarte” (Utbyggnad centrum, parkering mm). Vi ska under detta möte ta fram förslag på hur vi vill
arbeta med dessa frågor och utforma ett förslag inför byavandringen med kommunerna tjänstemän
och politiker den 3/5.
10. Byavandring 20180503 kl.15.00
Lars och ev. Maria kan delta i denna.
11. Aktiviteter
Har gått in under punkt 8.
12. Byabladet
Lars gör utkast och skickar ut till övriga styrelsen för godkännande.
13. Övriga frågor
Inga inkomna.
Vid protokollet:
_____________________________
Annika Weitner
Justeras:
_____________________________ ______________________________
Patrick Leijon Thomas Eriksson


