
Styrelsemöte Svarte byalag 190127 

 

Närvarande: Lars Johansson, Jens Hedin, Mikael Kurtzman, Maria Wallgren, Thomas 

Eriksson, Patrick Leijon och Annika Weitner. 

1. Ordförande Lars öppnar mötet. 

2. Föregående protokoll. Läses upp och läggs till handlingarna.  

3. Protokolljusterare 

4. Ekonomi 

Vi har 37453,78kr i kassan och byalaget har nu 235 betalande medlemmar per den 

siste december. 

5. Årsmötet den 10/2 

-Verksamhetsberättelse: Lars tar fram ett förslag till verksamhetsberättelse. Lars 

skickar ut den till styrelsen för påseende senast den 2 februari. 

-Verksamhetsplan: 

-Budget: Thomas redovisar sitt förslag till budget för 2019. Vi diskuterar storleken på 

kostnaden för byabladet som under 2018 blivit dubbelt så stor som budgeterat. 

Mötet beslutar att det är fullt rimligt att i budget 2019 fördubbla posten kostnader 

för byablad. Detta innebär ca 8 byablad per år (det antal som gått ut under 2018). Vi 

beslutar att införa en ny budgetpost som heter ”Sociala medier” för marknadsföring 

av våra inlägg.  

-Medlemsavgift: Styrelsen föreslår årsmötet att vi ändrar medlemsavgiften till 150 kr 

inför verksamhetsåret 2019. 

-Nya styrelsemedlemmar. Valberedningen har informerat oss om att de fått in 

intresseanmälningar från nya potentiella styrelseledamöter.  

-Ny valberedning: Annika ska fråga Therese Jörgensen om hon vill sitta kvar. 

Styrelsen föreslår i så fall att Therese sitter kvar och att även Thomas och Annika ska 

ingå.  

-Årsmötets behöriga utlysande: Senast 8 dagar innan årsmötet ska kallelse vara 

medlemmarna tillhanda via byablad, annons i YA samt information på hemsida, 

facebook och instagram. Vem ansvarar för vad? Lars kontaktar YA och skriver ihop 

byabladet. Lars behöver hjälp med att dem. Patrick, Tomas och Maria hjälps åt att 

dela ut under fredag och lördag den 1 och 2/2. Jens fixar in info på sociala medier. 

Maria kollar med Svarte bageri om de kan bidra med billiga kanelbullar (50 st). Lars 

kollar med Sophie Gustafsson om hon kan fixa cider från musteriet. Lars bokar 

matsalen på Svarte skola. Mötet börjar kl.15. 

 

6.  HLR-startare 

Mikael har varit i kontakt med Sparbanken Skåne och diskuterat angående hur en 

ansökan om hjärtstartare ska gå till. Mikael tar på sig att göra ansökan. Mikael tar 

även kontakt med Skånetrafiken för att kolla om de kan sätta upp hjärtstartare på 

stationen.  

 



7. Redovisning av pris för skyltar 

Thomas har varit i kontakt med ett företag som har låsbara skyltskåp. Mötet 

bordlägger frågan till den nya styrelsen.  

 

 

8. Övriga frågor 

a) Hemsidan. Lars ber Patrik Karlsson om inloggninsuppgifter till hemsidan så att 

styrelsen kan göra ändringar på egen hand.  

b) Idéer från åk 6 på Svarte skolan gällande förbättring av byn. 

Patrick redovisar idéer som barnen inkommit med. Vi inväntar fler klassers idéer.  

 

 

______________________________ 

Vid protokollet: Annika Weitner 

 

 

______________________________ __________________________________ 

Justeras: Mikael Kurtzman  Jens Hedin   


