
Protokoll Svarte Byalag 20190302 kl 15.00 Svarte Bibliotek 
Närvarande: 
Lars Johansson 
Mikael Kourtzman 
Anders Karlgren 
Isabella Kihlström 
Maria Wallgren 
Renate Lang 
 
Ej närvarande 
Jens Hedin 
 

1. Mötet Öppnas. 
Ordförande hälsar välkommen och mötet öppnas. Mötet började med att vi sköt fram punkt 5 – 
kort genomgång av Svarte Byalag och presentation av nya styrelsemedlemmar. 
 
2. Förra mötets protokoll(årsmötet) 
Inväntar Jens som ska komma med dessa. 
 
3. Utse styrelseposter 
Styrelseposter att utse är sekreterare, kassör och vice ordförande. Isabella utses till 
sekreterare. Ingen verkar intresserad av posten som kassör och då Jens tidigare varit vice 
ordförande inväntas hans respons. 
 
4. Protokolljusterare 
Maria och Mikael utses till protokolljusterare. 
 
5. Kort genomgång Svarte Byalag och presentation av styrelsemedlemmar 
Punkt 5 redan bearbetad. Se punkt 1. Lars presenterade sig, därefter Mikael, Isabella, Maria, 
Renate och Anders. 
 
6. Ekonomi 
Byalaget har idag 36579,78 kronor på banken. Dessa ska bli till användning för våra 
medlemmar. 
 
7. Genomgång verksamhetsplan 

• Bjuda in till trevliga arrangemang för att öka byns gemenskap (därav bl.a. ökad 
medlemsavgift) 
◦ Lars har varit i kontakt med ”Goodnight Sun” för att kolla på möjligheten att ha ett 

sådant arrangemang i Svarte i sommar. Arrangören har då eftersökt ett antal 
(exempelvis 5) kvällar i rad och att arrangemanget skulle kunna äga rum veckan 
innan skolan startar igen efter sommarlovet. Arrangemanget skulle kosta omkring 
30000. Vi kommer behöva synka oss med kringliggande byar för att se att aktiviteter 
inte krockar. Maria ansvarar för att kolla med Marsvinsholm, Lars ansvarar för att 
kolla med kommunen. 



• Årlig Valborgsfirande på stranden 
◦ Om vi ska vara på stranden är brandskyddet ett problem om det ska anordnas en 

större brasa. Byalaget har införskaffat mindre braskorgar. Styrelsen vill gå vidare 
med och anordna Valborgsfirande även detta år. Ansvar för detta fördelas vid nästa 
möte. 

• Starta upp Grannsamverkan under våren 

◦ Detta har påbörjats. Information behöver gå ut i Byabladet där bland annat appen 
Coyards tas upp 

• Fortsätta vårt samarbete med Svarte Bibliotek 
◦ De har fortsatt möjlighet att lägga upp arrangemang på vår facebook 

• Aktiviteter i byn för att träffa bybor för att ta reda på vad byborna vill 
◦ HLR-utbildning, Maria ansvarar för att kolla vidare på detta 
◦ Klädbytardag 6/4? Maria ansvarar för att kolla vidare på detta, behöver i så fall 

lysas på sociala medier då Byablad inte hinner ut. 
• Strandstädning i vår 

◦ World Ocean Day i fjol blev inte så lyckad, problematisk tid på året med mycket 
strandbesökare under städningen 

◦ Datum för Strandstädning fastställs till 18/5 kl. 10-12. Grillning på plats för de som 
hjälper till. Ska lysas i Byabladet. 

◦ Mikael är medlem i en fb-grupp om Östersjöfisk, Micke ansvarar för att se om de 
kan komma och prata med våra medlemmar 

• Dela ut byablad för att informera om vårt arbete 
◦ Delas ut i samband med aktiviteter. Lars ansvarar. 

• Deltaga i Byalagsrådets möten samt i samråd med kommunen 
◦ Lars och Mikael åker på mötet den 4/3 

• Få en tydligare och mer uppdaterad hemsida 
◦ Hemsidan måste fixas, den behöver ”renas” och alla protokoll behöver publiceras. 

Ska kunna fungera som en info-sida. Styrelsen bör presenteras på sidan. Är Jens 
intresserad av att ansvara för detta? 

• Bibehålla vår höga närvaro på sociala medier 
◦ Renate ansvarar för att publicera bilder på Instagram och Facebook. Bilder från 

området mellan Skönadal och Charlottenlund. Max 1 inlägg innehållande max 3 
bilder per dag. Använd #attraktivasvarte 

• Bibehålla antalet medlemmar med ett mål på minst 250 
◦ Lars har kontakt med nybygget i syfte att nyinflyttade ska få information om 

Byalaget och möjligen också första medlemsavgiften betald. 
◦ Medlemmar har efterfrågat bekräftelse på när de betalt sin avgift, diskussion 

rörande mailgrupp alternativ telefongrupp för detta. Telefongrupp ses som det 
bästa, inget beslut tas. Punkten bör tas upp vid kommande möte. 

• Öka kommunikationen med byborna 
◦ Nyinflyttardag lokalt i Svarte diskuteras. Vi ser hellre en sådan lösning än att delta i 

den som anordnas av Ystad kommun i december månad. 
◦ Prata med mäklare? Kan de ge oss information om de säljer hus i området? Kan de 

ge ut en lapp vid försäljningen som informerar om Byalaget 
• Fortsätta jobba med #attraktivasvarte 

◦ Självklart! 
• Verka för att informera om utbyggnaden av Svarte kommer byborna tillhanda 

◦ Byablad används som informationskälla till detta. 
• Få till ett samarbete föreningarna i Svarte emellan 

◦ Datum inte fastställt, första datumet uteblev och nya tag tas för att enas om nytt 
datum för möte. 

 
 
 



8. Frågor som vi jobbar/jobbat med 
Ärendekalendern gås igenom snabbt. Vi ska prata mer om denna nästa gång vi ses. De 
punkter som diskuterades något mer än de andra var: 

• Postnr Svarte 

◦ Lars ansvarar för att kolla med f.d. styrelsemedlemmen Thomas Eriksson som 
tidigare ansvarade för denna fråga. 

• HLR-maskin 

◦ Mikael har uppmanats söka igen. Det finns inga hinder mot att låta den delas mellan 
Beach Club på sommaren och Skolan resten av året. Det som kan ligga oss till last 
är att det finns en på Charlo. Mikael ansvarar för ny ansökan. 

• Utgrävning under bord på stranden 
◦ Görs i samband med strandstädningen 

• Vimpel till Valborgsfirande 
◦ Beslut om att införskaffa 

 
9. Mötesdatum 2019 
Doodle för att fastställa kommande mötesprotokoll. Lördagar funkar, annars kvällstid (helst 
måndag-onsdag). Lars ansvarar. 
 
10. Aktiviteter 
Diskuteras vid nästa möte 

• Påskaktivitet (lyses på sociala medier då Byablad inte hinner ut) 
• Valborgsfirande 
• Strandstädning 

 
11. Byabladet 
Lars ansvarar 
 
12. Övriga frågor 

• Ansökan om medlemskap - Lars mailar ut tidigare använda utskick till Styrelsen att 
kolla av om eventuella uppdateringar. Bland annat kommer läggas till att Byalaget 
införskaffat swish (där man faktiskt får en bekräftelse på betalningen), samt den nya 
avgiften. 

• Byalagets logga - Beslut tas att byta ut Byalagets logga, detta offentliggörs i samband 
med utskicket om ansökan för medlemskap 

• Svarte Beach Club – en intressent finns nu när Jacob tänkt sälja, något vi i Styrelsen 
tror kommer höja standarden avsevärt 

• Huset med pizzerian - när pizzerian inte längre finns, finns drömmar om obemannad 
livsmedelsaffär 

• Mailadresser till Styrelsen – Lars skickar ut 
• Dropbox behöver fixas så alla protokoll kan samlas på ett och samma ställe 

 
13. Ordförande tackar för visat intresse och avslutade mötet. 

 
Vid protokollet 
 
_________________________    _______________________ 
Isabella Kihlström, sekreterare    Lars Johansson, ordförande 
 
Justerat av 
 
________________________    ________________________ 
Mikael Kourtzmann      Maria Wallgren 


