
Dagordning Svarte Byalag Årsmöte 200209 kl. 15 i Svarteskolans matsal 

Närvarande: 
20 bybor (inkl. 2 revisorer, 2 ur valberedningen och 6 styrelsemedlemmar). 

1. Stämmans öppnande och fastställande av röstlängden
Ordförande Lars Johansson hälsar alla välkomna. Sittande styrelsemedlemmar presenterar
sig själva kort med namn, adress, hur länge de bott i Svarte och vad de har för yrke. Lars
öppnar stämman och röstlängden fastställs.

2. Val av ordförande och sekreterare för årsstämman
Sittande ordförande Lars Johansson och sittande sekreterare Isabella Kihlström väljs att vara
detta även för årsstämman.

3. Stämmans behöriga utlysande
Stämmans behöriga utlysande godkändes.

4. Godkännande av dagordningen
Dagordningen godkänns. Uppkomna tillägg placeras under punkt 19, Övriga
diskussionspunkter.

5. Val av två justeringspersoner/rösträknare att jämte ordförande justera mötets protokoll
Therese Jörgensen från Valberedningen föreslår Jenny Graflind och Carina Barthel. Detta
förslag godkändes.

6. Styrelsens verksamhetsberättelse
Ordförande Lars läser upp verksamhetsberättelsen som godkändes av årsmötet.

7. Ekonomisk redovisning och fastställande av resultat och balansräkning
Ordförande Lars lämnar ordet till kassör Anders Karlgren som redovisar årets siffror. Anders
lägger tryck på de stora förändringarna från föregående år, framför allt Goodnight Sun och den
ökade medlemsavgiften.

8. Revisionsberättelse
Lars lämnar ordet till revisorerna, Jenny Graflind och Carina Barthel, som har granskat
räkenskaperna. De har inget att anmärka och årsmötet beslutar lägga denna till handlingarna.

9. Ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen omfattar
Styrelsen beviljas ansvarsfrihet för den tid revisionen omfattar.

10. Till årsstämman inkomna motioner
Inga inkomna motioner.

11. Val av ordförande för 1 år
Therese Jörgensen och Thomas Eriksson från Valberedningen föreslår sittande ordförande,
Lars Johansson. Årsmötet väljer enligt valberedningens förslag.



 
12. Val av styrelseledamöter och suppleanter  
Therese Jörgensen och Thomas Eriksson från Valberedningen föreslår Isabella Kihlström, 
Anders Karlgren och Maria Wallgren till styrelseledamöter samt Mikael Kourtzman och Renate 
Lang till suppleanter. Den saknade styrelseplatsen kommer stå vakant under året. Årsmötet 
godkänner detta och väljer enligt Valberedningens förslag. 
 
13. Val av två revisorer  
Therese Jörgensen och Thomas Eriksson från Valberedningen föreslår Jenny Graflind och 
Carina Barthel. Årsmötet väljer enligt Valberedningens förslag. 
 
14. Val av tre ledamöter till valberedningen, varav en sammankallande  
Annika Weitner och Therese Jörgensen har tackat ja till att fortsätta sitta med i Valberedningen 
ett år till. Den tredje platsen inom Valberedningen kommer stå vakant under året. Årsmötet 
väljer enligt detta förslag. 
 
15. Fastställande av medlemsavgift för innevarande år  
Medlemsavgiften för innevarande år på 150:- fastställs.   
 
16. Fastställande av verksamhetsplan för året  
Ordförande Lars läser upp verksamhetsplanen för året. Denna godkänns. Ett förslag 
framkommer om att Svarte Byalag kanske kan ha en aktivitet i samband med att Svarte går 
över 1000-spärren i antal invånare, det tar styrelsen med oss.  
 
17. Fastställande av styrelsearvode  
En måltid i samband med decembermötet.  
 
18. Övriga frågor 

• Fartminskning väg 9 (Thomas Eriksson) 
o Thomas Eriksson har tillsammans med Patrik Leijon tagit fram underlag under 

januari 2020 som visar att hastigheten på väg 9 förbi Svarte är alldeles för hög. 
Hastighetsdämpande hjälpmedel föreslås.  

• Svarte Byalag tar på sig att undersöka frågan och ta kontakt med 
berörda myndigheter.  

 
19. Övriga diskussionspunkter  

• Skriftliga underlag av verksamhetsberättelse och ekonomisk redovisning önskas finnas 
tillgängliga i samband med kallelsen till årsstämman.  

o I år fanns dessa redovisade i skriftlig form till årsstämman vilket var tacksamt 
då endast en muntlig redogörelse är svår att sätta sig in i och granska. 
Önskemål kvarstår att dessa skickas ut i samband med kallelsen. Styrelsen ser 
svårigheter i att tillhandahålla dokumenten lång tid innan, men kommer i 
fortsättningen publicera dokumenten på hemsidan så snart de är klara. Detta 
kanske inte alltid sker i samband med kallelsen, men åtminstone innan årsmötet 
ägs rum. Detta är dock inget som krävs i stadgarna, men styrelsen kan ändå 
göra sitt bästa att så ska kunna ske.   

• Möblering av möteslokalen var inte tillfredsställande under föregående års årsstämma 
o Styrelsen tog åt sig av denna kritik föregående år och hade till årets stämma 

valt en mer tillfredsställande möblering.  



 

• Återvinningsplatsens skötsel 
o Det ligger ett pågående ärende rörande städningen omkring 

återvinningscentralen, det är FTI som har hand om detta. Vi ska vara rädda om 
vår återvinningscentral eftersom många liknande tas bort. 

• Svarte Beach Club, vad händer? 
o Vi har fått information om att det kommer fortsätta som tidigare även under detta 

år. 

• Pizzerian, vad händer? 
o Svarte Byalag arbetar med att ta ett helhetsgrepp kring centrum. Vad som 

händer med själva pizzerian är oklart utöver vetskapen att den är ute till 
försäljning.  

• Tack till styrelsen och det arbete de utfört under året 
o Styrelsen är glada över det positiva bemötande som kommit under året och är 

tacksamma för den konstruktiva kritik och de önskemål som lämnats.   
 
20. Mötets avslutande  
Ordförande Lars tackar för mötet och den positiva respons som kommit fram under mötet. Lars 
tackar av Thomas Eriksson från Valberedningen och Jens Hedin från Styrelsen med en 
fotobok.   
 
 
 
Vid protokollet  
 
___________________________                           ___________________________ 
 
Lars Johansson                                                       Isabella Kihlström 
 
 
 
Justeras 
 
___________________________                           ___________________________ 
  
Jenny Graflind                                                         Carina Barthel 


