
Protokoll Svarte Byalag 20190414 kl 10.00 Svarte Bibliotek 
 

Närvarande: 
Lars Johansson 
Anders Karlgren 
Renate Lang 
Mikael Kourtzman 
Isabella Kihlström 
 
Ej närvarande 
Maria Wallgren 
Jens Hedin 
 
1. Mötet Öppnas. 
Ordförande Lars hälsar välkommen och mötet öppnas. 
 

2. Förra mötets protokoll(årsmötet) 
Rutiner för protokoll diskuteras. Styrelsens ordförande och sekreterare utses till stående justerare. 
Det justerade protokollet ska snarast skickas ut till alla i styrelsen. 
 
3. Protokolljusterare 
Lars (ordförande) och Isabella (sekreterare) utses som justerare. 
 
4. Utse Kassör och vice ordförande 
Lars visar ”Speedledger” som ett alternativt bokföringsprogram. Till kassör utses Anders som 
kommer stå för bokföringen, Lars bistår vid betalningar. Anders står också för att hålla 
medlemslistan uppdaterad. 
Till vice ordförande utses ingen i dagsläget. Lars ska kolla med Maria om hon är intresserad, visar 
inte Maria intresse beslutas att posten går till Jens som hade posten förra året. 
 
5. Ekonomi 
Byalaget har idag 33977,78 kronor på banken. 
 
6. Byalagsrådet rapport 
Lars ska skicka ut protokollet från Byalagsrådet. Den största frågan för Svartes del var tågstoppet. 
 
7. Medlemsblad 
Lars har tagit fram nya medlemsblad. Vid årsmötet framkom ett önskemål att få bekräftelse på att 
betalningen kommit fram. Medlemmarna uppmanas nu att fylla i e-post och (efter en sista 
revidering av Lars) mobilnummer när de betalar medlemsavgiften. På så sätt kan bekräftelse 
skickas ut. Detta gör det även möjligt för Byalaget att i framtiden snabbt kunna gå ut med 
information och påminnelser av aktiviteter till medlemmarna. Anders visar appen ”Supertext”. 
 
För denna utdelning av medlemsblad utses Renate som ansvarig för den norra delen och Lars 
som ansvarig för den södra delen. 
 



8. Byablad 
I kommande Byablad: 

• Tågstopp: Våra medlemmar behöver få all nödvändig information. Vi behöver påminna om 
att styrelsen gör allt i sin makt för att det ska bli så bra som möjligt för alla Svartebor och att 
man hittar all information på hemsidan. Vi behöver lyfta fördelarna vi ser med det arbete 
som sker och att vi hoppas på förståelse för de kortvariga olägenheter som följer med ett 
sådant arbete. Vi behöver förmedla att det inte kommer finnas några parkeringsplatser i 
Svarte under denna tidpunkt. Vi behöver förmedla att styrelsen har ständig kontakt med 
Ystad kommun och Skånetrafiken angående detta. 

• Postnummer: Våra medlemmar behöver få information om vad som krävs för att ändra 
postnumret från 271 92 Ystad till 271 92 Svarte, och att de kan hitta mer information om 
detta på hemsidan. 

• Första Spadtaget: Styrelsen ska gå ut med inbjudan till Första Spadtaget. 
• Valborg: Styrelsen ska gå ut med inbjudan till Valborgsfirandet. 
• Strandstädning: Styrelsen ska gå ut med information om strandstädningen. 

 

9. Rutiner/uppgifter för styrelsemedlemmar (arbetsmöte) 
Det beslutas att vi vid varje styrelsemöte bestämmer vem som ansvarar för de olika aktiviteterna 
som ligger i den närmaste tiden. 
 
10. Frågor som vi jobbar/jobbat med 

– Sociala medier 

Positiv respons på våra sociala medier, så kul! Angående Facebook, en påminnelse från förra 
protokollet att lägga upp max ett inlägg om dagen med max tre bilder per inlägg, samt att använda 
hashtag #attraktivasvarte. Angående Instagram, påminnelse från förra protokollet att använda 
hashtag #attraktivasvarte. Renate får tillgång till inloggningsuppgifterna. 

 

– Hemsidan 

Lars ska prata med Patrik Karlsson som har gjort hemsidan. Hemsidan bör rensas och förnyas. 
Hemsidan bör bli mer ”basic” och innehålla framför allt viktiga protokoll o.s.v. Istället ska fokus ligga 
på våra sociala medier, vilka länkas via hemsidan. 

 

– HLR 

Mikael har kollat om vi behöver skicka in en ny anmälan till Sparbanksstiftelsen Färs och Frosta. 
Inga klara besked gavs. Mikael inväntar svar på hur vi ska göra. Att bekosta en egen HLR-maskin 
kostar 20.000:- och det känns inte försvarbart i dagsläget. 

 

– Postnr 

Ansökan ska in senast 1 mars, 50% av Svarteborna behöver vara positiva till en sådan förändring 
om ansökan ska gå igenom. Utskick behöver i så fall gå ut till hela byn och inte bara till 
medlemmarna. Lars skickar ut information om detta som alla i styrelsen behöver ha läst till nästa 
möte. 

 

– Förråd Charlo 

Vi får använda förrådet så länge vi märker upp det ordentligt. Lars kommer med förslaget att köpa 
in en låda med lås som vi i så fall kan förvara där uppe. Lars kollar upp detta mer till nästa möte. 

 

– Info om Svarte Beach Club 

Intressenten för att köpa Svarte Beach Club och nuvarande ägaren har ej kommit ”överens” 
angående ett köp. 

 

 



– Infoträff Mäklare 
Många medlemmar undrar vad man ska tänka på vid försäljning. Lars har haft kontakt med en 
mäklare som är intresserad av att komma hit för ett informationsmöte. Mäklaren är den som då står 
för själva anordnandet. Maj månad är lämplig tidpunkt anser vi i styrelsen. 
 
11. Aktiviteter 

– Första spadtaget 

Vi är inbjudna till första spadtaget måndagen den 29/4 kl. 11.00. Lars kan gå dit, eventuellt även 
Mikael. Inbjudan till medlemmarna via Byabladet. 

  

– Valborg 

Tisdagen den 30 april kl.19.00 börjar tillställningen. Eldkorgar har vi sedan innan. Kolla med Jacob 
om han kan hålla öppet för att bjuda på kaffe även i år. Vi behöver en Valborgstalare. Lars föreslår 
Svarteskolans nya rektor. Kören är bokad. Lars skriver ihop vad vi behöver göra så hjälps vi åt vad 
gäller förberedelser. 

 

– Strandstädning 

Strandstädningen lördagen den 18/5 kl. 10-12. Lars ska kolla med Ystad kommun om vi kan få 
gratis material för strandstädningen, vi har en del material redan. 

 

– Goodnight Sun 
Vi kommer att ansöka om pengar för att möjliggöra detta arrangemang. Sparbanken Sydstiftelsen 
tar in ansökningar. Ystad kommun kommer troligtvis att bevilja ett större anslag. Troligtvis ca 
10000kr. Frågan är då om vi kan hitta fler sponsorer, framför allt om vi beskriver att arrangemanget 
äger rum utanför staden och att den riktar sig till ungdomar. Isabella kollar med sina kontakter för 
att se sig om efter sponsor. Lars kollar med Skånetrafiken om de är intresserade, både som 
sponsor men också att visa informationen på deras monitorer på tågen. Den höjda 
medlemsavgiften skulle kunna användas, men desto fler sponsorer vi kan få ju bättre är det. 
 
12. Mötesdatum 2019 
Nästa styrelsemöte bestäms till söndagen den 12/5 kl. 10 
 
13. Övriga frågor 

• Skylta upp Kärleksstigen: Lars, som ska kontakta rektorn på Svarteskolan angående 
Valborgsfirandet, kollar i samband med detta även om skolbarnen hade velat göra en 
sådan skylt i slöjden för att sedan hänga upp den. 

• Föreningsprojekt för att samarbeta med de olika föreningarna: Lars har sökt Patrik Karlsson 
för att stämma av men Patrik har inte återkopplat. Lars håller i den pucken och återkommer 
till styrelsen när mer information finns att ge. 

 

14. Ordförande tackar och avslutade mötet. 
 
Vid protokollet 
 
Justerat av 
 
________________________    ________________________ 
Isabella Kihlström, sekreterare    Lars Johansson, Ordförande 


