
 

Protokoll Svarte Byalag 20200119 kl. 10.00-12.00 Svarte Bibliotek 
 

Närvarande: 
Lars Johansson 
Isabella Kihlström 
Anders Karlgren 
Maria Wallgren 
Mikael Kourtzman 
 

Frånvarande: 
Renate Lang 
Jens Hedin 
 

1. Mötet öppnas 
Ordförande Lars hälsar välkommen och mötet öppnas. 

 

2. Förra mötets protokoll 
Förra mötets protokoll godkändes och lades till handlingarna.  
  

3. Protokolljusterare  
Lars (ordförande) och Isabella (sekreterare) utses som justerare. 
 

4. Ekonomi  
Byalaget har idag 37799,63 kronor på banken. Vi har nu 210 medlemmar. Anders 
ansvarar för att köpa in den faktureringsmodul vi diskuterade vid föregående möte.  
 

5. Inför årsmötet  
Årsmötet ska lysas i Ystad Allehanda och i vårt kommande byablad. Lars kontaktar 
Ystad Allehanda likt det utskick som tidigare skickats i samma syfte föregående år. 
På byabladet kommer årsmötets dagordning framgå. 
 

Årsmötet äger rum 9/2 kl. 15.00 i Svarteskolans matsal. Styrelsen träffas 30 minuter 
innan för att ställa ordning möblemang och annat. Vi har tagit åt oss av föregående 
års problematiska sittning där inte alla kunde höra vad som sades. En bättre 
möblering kommer därför ske i år. Lars kommer skriva en verksamhetsberättelse för 
vad som hänt under året, samt en verksamhetsplan inför 2020. Inför årsmötet 
kommer Lars brygga två kannor kaffe, Anders tar med te samt köper frukt och kakor, 
Isabella tar med en termos med varmt vatten och Mikael tar med socker, mjölk och 
iKaffe. 
 

Lars kommer kontakta valberedningen för att se om de som sitter med i denna 
önskar sitta kvar även nästa år. Valberedningen har informerat styrelsen att de inte 
funnit en ersättare för Jens än, styrelseplatsen kommer då stå vakant tills att lämplig 
person hittas. 
 
 
 



 

6. Fokus Byarna  
Snart kommer en ny möjlighet att söka bidrag från Fokus Byarna. Här finns dels en 
möjlighet att söka för ett bidrag på ca 20000:- och möjlighet att söka för en större 
åtgärd i byn. Investeringen måste vara högre än 50000:-.  
 

Byalagets styrelse kommer att lämna in ansökan i båda kategorierna.  
 

7. Frågor som vi jobbar/jobbat med 
- Sociala medier  
Vi har idag 698 gillare på Facebook och 147 följare på Instagram, en liten ökning från 
föregående möte. 
 

- Hemsidan  
Inget nytt förutom att protokollen kommer ut som de ska. 
 

- Dropbox  
Lars har bjudit in oss till styrelsens dropbox. 
 

- Postnr  
Vi kommer välja att lägga krut på denna fråga under 2020. Formuläret är färdigt att 
publiceras, men innan länken läggs upp på Facebook behöver det lysas i Byabladet.  
 

- Trädfällning Ystadbanan  
Vi har informerat på Facebook att den kommer ske och i vilken omfattning det 
handlar om. Vi har inte längre någonting att säga till om vilket gör att vi nu lägger ner 
frågan.  
 

8. Aktiviteter (kommande samt utvärdering)  

• Grannsamverkan, januari  
o Lars har varit i kontakt med kommunpolisen, han har mycket att göra 

just nu så vi får avvakta lite.  

• Årsmöte, februari (9/2)  

• Räddningstjänsten och Eva Sonessons ”Innan akuten”, mars-april 
o Maria har varit i kontakt med Eva Sonesson, kommer ha den fortsatta 

kontakten 
o När tid är bokad med Eva bör någon även ta kontakt med 

Räddningstjänsten för att se om vi kan få till en gemensam aktivitet 
dem emellan  

• Berättarkväll ”Ostindiefararen” Bengt-Göran Nilsson  
o Lars kollar upp vad det skulle kosta oss, mars 

• Valborgsmässoafton, april (30/4) 

• Strandstädning, maj (förslagsvis 16/5) 

• Marsvinsholms utegris och moderna jordbruk, maj-juni (förslagsvis 31/5 eller 
7/6) 
 
 



 

• Goodnight Sun, augusti (förslagsvis v.33) 
o Lars har kontakt med Peter Tegnér som vill köra avslutningsveckan här 

detta året också 
o Lars har pratat med kommunen som är intresserade av att sponsra oss 

även detta år 
o Lars sätter samman en sponsorgrupp som redan nu kan köra igång 

med arbetet att söka sponsring redan nu.  

• Klädbytardag, augusti-september (30/8 eller 6/9)  
o Maria tar kontakt med kommunen för att se om de lagt in när de tänker 

ha årets Fritidens dag så att dessa aktiviteter inte krockar även detta år. 

• Nyinflyttardagen, oktober-november  
o Under våren kommer vi gå ut med en förfrågan om vilka 

företag/föreningar som skulle vilja delta i samband med vår 
nyinflyttardag. Detta istället för vad som tidigare diskuterats om 
”Företagens dag” och ”Föreningarnas dag”. Till detta evenemang bjuds 
alla i byn in.  

• Glöggprovning med Snårestad, december  

• Sofia Zachrisson 
o Maria kontaktar henne 

• Upptäck Svarte, vandring som gästas av ”Örtkvinnan” Eva Olsson (vår-
sommaren) 

o Lars kontaktar henne 
 

9. Byablad, nyhetsbrev 

• Inför årsmötet, dagordningen 

• Inbetalningskort 

• Sångafton i Snårestad (endast i nyhetsbrevet) 
 

10.  Förvaring i Snårestad 
Vi får lov att sätta vårt arkivskåp i Snårestad. Vi får även sätta in diverse annat som 
tillhör byalaget detta till en kostnad 700:-.  
 

11. Från byn 
Inget nytt. 
 

12. Nästa möte 
Förutom årsmötet 9/2 kl. 15.00 så kommer nästa styrelsemöte vara 15/2 kl. 10.00. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

13. Övriga frågor 

• Välkomstbrev till de nyinflyttade, detta vill vi ta som en punkt vid nästa 
styrelsemöte. Lars tar fram ett utkast.  

• Svarte byalag vill tacka de som stöttat Svarte Byalag extra detta år. Vi kommer 
därför skicka vår fotobok till de personer, företag och organisationer som 
stöttat Svarte Byalag detta år och på så sätt sätta Svarte på kartan. Vi tycker 
det är viktigt att Svarte uppmärksammas. Lista redovisas på nästa 
styrelsemöte.  

 
Vid protokollet 
 
___________________________ 
Isabella Kihlström 
 
 
Justeras 
 
_________________________ 
Lars Johansson 


