Dagordning Svarte Byalag Årsmöte 9/2 kl 15

1. Stämmans öppnande och fastställande av röstlängden
2. Val av ordförande och sekreterare för årsstämman

3. Stämmans behöriga utlysande
4. Godkännande av dagordningen
5. Val av två justeringspersoner/rösträknare att jämte
ordförande justera mötets protokoll
6. Styrelsens verksamhetsberättelse
7. Ekonomisk redovisning och fastställande av resultat och
balansräkning

8. Revisionsberättelse
9. Ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen omfattar
10. Till årsstämman inkomna motioner
11. Val av ordförande för 1 år
12. Val av styrelseledamöter och suppleanter
13. Val av två revisorer
14. Val av tre ledamöter till valberedningen, varav en
sammankallande
15. Fastställande av medlemsavgift för innevarande år
16. Fastställande av verksamhetsplan för året
17. Fastställande av styrelsearvode
18. Övriga frågor. Fråga som väcks av enskild medlem skall
ha ingetts till styrelsen senast 14 dagar före årsstämman
och redovisas i kallelsen till denna.

19. Övriga diskussionspunkter
20. 20.Mötets avslutande

Verksamhetsberättelse Svarte Byalag Verksamhetsåret 2019
Styrelsen har bestått av
Ordförande Lars Johansson
Vice Ordförande Maria Wallgren
Kassör Anders Karlgren
Sekreterare Isabella Kihlström
Ledamot Jens Hedin
Suppleant Renate Lang och Mikael Kourtzman
Styrelsen har haft 11 protokollförda sammanträden under året
Valberedningen
Revisorer
Annika weitner
Jenny Graflind
Therese Jörgensen
Carina Barthel
Thomas Eriksson
Viktiga händelser under året
Under året
- Fokuserat och lagt mycket tid i styrelsearbetet och i kontakt med kommunen
angående tågavstängning.
- Fått ansökan godkänd av kommunen för att öka vår strands attraktivitet med exempelvis
förbättrade grillplatser bänkar mm.
- Deltagit i möte med Kommunen, Charlo om övergång Byn-idrottsplatsen.
- Presenterat en ny uppdaterad logotyp för Svarte Byalag
- Grannsamverkan
- Samarbete Svarte Bibliotek (berättarkvällar mm)
- Deltagit i Byalagsrådets möten samt samråd med kommunen.(Byalaget är representerat i
gruppen som jobbar för en landsbygdsstrategi i Ystads Kommun)
- Hemsidan uppdaterats
- Vi har ökat vår närvaro på sociala medier
- Jobbat med #attraktivasvarte
- Informerat om utbyggnaden av Svarte
- Påbörjat samtal med Svarteskolan för att få till ett bra samarbete Skolan-Byalaget-Byn.
-Gett ut en fotobok om Svarte.
- Påbörjat samarbete med Snårestad Byalag för att dra nytta av varandra.
- 6 Byablad har delats ut samt nyhetsbrev digitalt(slutet av 2019 början 2020)
- Postnr-Svarte påbörjat och vi har tagit fram hur vi ska jobba med det arbetet 2020.
- Första spadtaget Balkåkra Strädden
- Valborgsfirande på stranden med bland annat körsång
- Guidning och provsmakning på Marsvinsholm för medlemmar
- Klädbytardag
- “Prova På“ konditionsträning med Dalanettan på stranden för byn.
- Goodnight Sun 5 gratiskonserter
- Glöggmingel tillsammans med Snårestad Byalag

Verksamhetsplan 2020 Svarte Byalag
”Svarte byalag vill verka för och representera Svarteorten och dess omgivning. I detta syfte
vill byalaget väcka och vidmakthålla intresset för bygden, värna om och bevara dess
traditioner, främja dess utveckling och förbättra dess miljö, tillvarata invånarnas
gemensamma intressen och öka samhörigheten mellan alla som är bosatta där, gamla som
unga.
Byalaget är politiskt och religiöst obundet.”
Styrelsen kommer under 2020 jobba för att
Vi har i dag ett positivt samarbete och en bra dialog mellan politiker och
tjänstepersoner på Ystads Kommun när det gäller frågor i Svarte och dess utveckling.
Detta kommer vi att fortsätta jobba med.
- Bjuda in till trevliga arrangemang för att öka byns gemenskap.
- Årligt Valborgsfirande på stranden.
- Goodnight Sun 2020
- Fortsätta jobba med Grannsamverkan.
- Fortsätta vårt samarbete med Svarte Bibliotek
- Aktiviteter i byn för att träffa bybor för att ta reda vad byborna vill
- Strandstädning i vår
- Dela ut byablad för att informera om vårt arbete. (Byablad samt nyhetsbrev per epost)
- Deltaga i Byalagsrådets möten samt i samråd med kommunen.
- Lägga ut protokoll mm på hemsidan.
- Bibehålla vår höga närvaro på sociala medier.
- Jobba för ett med ett mål på minst 250 medlemmar.
- Fortsätta jobba med #attraktivasvarte och #hållbarasvarte
- Verka för att information om utbyggnaden av Svarte kommer byborna tillhanda.
- Få till ett samarbete med byalag runt Svarte.
- Nyinflyttardag där även befintliga bybor är välkomna.
- Postnummer 271 92 Svarte, omröstning.

- Få igång ett bra samarbete Skolan-Byalaget-Byn

Svarte Byalag Budget 2020

Svarte Byalag i siffror..
Föreningen har 210 betalande
medlemmar 2019 (235 st 2018)
Sociala Medier:
Facebook: 727 personer som gillar
vår sida (564 st 2018),
Instagram: 152 följare (118 st 2017).
Totala intäkter på 71137 kr
Totala kostnader på 71532,15 kr ger
ett negativt resultat på -395,15 för
2019 (budgeten var + 200kronor)
Styrelsen har haft 11 protokollförda
sammanträden under året
6 byablad har delats ut

Pengar som vi ansökt eller blivit
sponsrade med: 483 200 kronor

