Protokoll Svarte Byalag 210704 kl 10.00-12.00, Biblioteket
Närvarande:
Jennica Ljung-Baker
Isabella Kihlström
Anders Karlgren
Renate Lang
Lucas Olsson
Paulin Jönsson
Joclyn Ibarra
Frånvarande:

1. Mötet öppnas
Ordförande Jennica hälsar välkommen och mötet öppnas. Alla medlemmar i styrelsen
presenterar sig för varandra.
2. Förra mötets protokoll
Förra mötets protokoll godkändes och lades till handlingarna.
3. Protokolljusterare
Jennica (ordförande) och Isabella (sekreterare) utses som justerare för detta och alla
kommande protokoll.
4. Ekonomi
Byalaget har idag 43691,63 kronor på banken.
5. Goodnight Sun
Att anordna Goodnight Sun har vi beräknat kommer kosta 38820:- och man har
möjlighet att söka sponsring från Ystad kommun för halva beloppet. Denna ansökan
har skickats till Ystad kommun och det finns ingen anledning att tro att detta inte
kommer bli beviljat. Tillstånd är sökt via Polismyndigheten. Eftersom det fortfarande
saknas drygt 20000:- behöver vi snabbt ta kontakt med fler sponsorer. Vi kan erbjuda
exponering i Byabladet samt ett omnämnande i den annons vi kommer sätta in i Ystad
Allehanda. Målsättningen är att varje företag sponsrar med 3000:-, men det är klart att
varje liten summa är guld värd för oss.
Jennica ansvarar för att prata med följande företag om sponsring:
• Ystad Allehanda om de fortfarande kan tänka sig att livesända Goodnight
Sun
• Sparbanken Syd för att se om de kan tänka sig bevilja sponsring efter en
ansökan om detta (målsättning att få sponsring på 10000:-)
• Room Expo för att se om de kan sponsra med scenplattor
• Marsvinsholm Gård
• Mossbylund
• Eckerlunds

Paulin ansvarar för att prata med följande företag om sponsring:
• Svarte Bageri
Lucas ansvarar för att prata med följande företag om sponsring:
• YSB
Isabella ansvarar för att ta fram ett utkast till den pressrelease som ska gå ut i Ystad
Allehanda. Denna kommer sedan bearbetas tillsammans med Jennica innan den
lämnas till tidningen.
Vi behöver lysa Goodnight Sun i kommande byablad och nyhetsbrev samt läggas upp
som evenemang på sociala medier. Isabella ansvarar för byabladet. Jennica ansvarar
för att nyhetsbrevet skickas ut, för detta kan samma text som Isabella tar fram
användas. Jennica lägger upp ett evenemang på Facebook.
Jennica ansvarar för att prata med Jacob på Svarte Beach Club för att se om han
kommer hålla öppet dessa kvällar.
Peter Tegnér har lämnat oss lite flyers som kommer delas ut i brevlådan om ca en
månad för att påminna. Riktmärke att dela ut första veckan i augusti.
6. Tågstoppet
1 november-15 december 2021 kommer etapp 2 av tågstoppet äga rum. Svarte blir då
en tillfällig slutstation. Jennica kontaktar Lars för att få kontaktuppgifterna till Ystad
kommun och Skånetrafiken. Jennica kommer vid senare tillfälle ta kontakt med dessa
för att undersöka hur de avser hantera situationen med bussarna och ordningsvakter i
inledningsskedet.
7. Byalagsrådet/Landsbygdsstrategi/Fokus byarna (20/9)
Jennica kontaktar Lars. Eventuellt kommer Jennica kunna följa med till detta möte.
Via Fokus Byarna har vi tidigare kunnat söka pengar för att göra Svarte ännu mer
attraktivt. Anders har ansökt om 25000:- för att röja upp och barka Kärleksstigen.
8. Grannsamverkan
Vi kommer marknadsföra Coyards i nästa byablad.
9. Skylt stranden
Detta är en fråga som styrelsen jobbat med ett tag för att undvika gångtrafik över
vägen. Vi kommer fortsätta driva denna punkt för att få till en bättre skyltning för att
hitta till stranden via gångtunneln istället. Jennica kontaktar Lars för att få
kontaktuppgifter till rätt personer i detta ärende.

10. Tunneln Fannie och Veronika
Jennica kontaktar Veronika för att ta över den kontakt Lars och Veronika tidigare haft.
Vi vill inte att denna tråd tappas nu när styrelsen har så många nya medlemmar.
11. Sociala medier
Renate ansvarar för att lägga upp foton på våra sociala medier, fyra foton i ett inlägg
en gång i veckan även fortsättningsvis.
Isabella och Paulin ansvarar för att svara på frågor som kommer på våra sociala
medier, som PM eller som kommentarer. Vid ett möte i framtiden kommande vi behöva
prata om hur vi optimerar våra sociala medier för att nå alla de vi vill nå.
12. Hemsidan
Patrik Karlsson som idag hjälper oss med hemsidan har önskan om att någon i
styrelsen nu tar över uppgiften att lägga upp materialet som Svarte byalag vill få upp
på hemsidan. Paulin ska fundera på detta om det skulle vara aktuellt för henne. Frågan
tas upp igen till nästa möte.
13. Dropbox
Isabella kontaktar Lars så att alla i styrelsen får åtkomst till vår dropbox. Här läggs allt
nyttigt upp som rör oss i styrelsen så som dagordning, protokoll, byablad och annat
smått och gott. Exempelvis kommer vi göra ett dokument där vi samlar alla
kontaktuppgifter till de personer/instanser som vi kontaktar i olika ärenden.
14. HLR
Detta är en fråga som varit uppe sedan tidigare. Svarte har en hjärtstartare på Charlo,
men vi har länge önskat även en i närheten av stranden. Jennica tar kontakta med
André Iacobaeus för att se om intresse finns att förvara en hjärtstartare intill den
kommande butiken. Isabella tar kontakt med Mikael Kourtzman och Marie Wallgren för
att överta informationen om vem man kontaktar för att köpa in en hjärtstartare och vem
som skulle vara aktuell att ta in till en berättarkväll för att lära sig hantera hjärtstartaren.
Frågan tas vidare vid nästa möte.
15. Postnr
Årsmötet beslutade lägga ner frågan om postort ändring.
16. Butiken
André Iacobaeus har fått igenom sitt bygglov för en Automat-butik i Svarte. Jennia tar
kontakt med honom för att följa upp förloppet.
17. Aktiviteter till hösten
● Goodnight Sun
● Håll Sverige Rent 18/9

18. Från byn
● Parkslide
o Isabella kontaktar Lars för att hitta mailet. Frågan tas vidare på nästa
möte
● Parkeringen (Platsanvisning och överkörningsskydd)
o Isabella svarar på kommentarer som kommit på Facebook.
19. Kontaktuppgifter på alla i styrelsen
Alla styrelsemedlemmar ansvarar för att maila in sina kontaktuppgifter till
styrelsen@svarte.se
20. Övriga frågor
Byabladet/Nyhetsbrev: Isabella skriver samman punkterna. Jennica kontaktar Lars för
att få tag i programmet för att redigera byabladet.
● Goodnight Sun
● Automat-butiken
● Håll stranden rent
● Parkeringen
● Coyards
● Medlemsavgift – avi kommer ut i slutet av sommaren
Stadgar: Denna fråga skjuts till kommande möte. Årsmötet gav styrelsen i uppdrag
att ta fram en stadgeändring rörande mötesstruktur. Den rådande pandemin och de
begränsningar som den medfört för byalagets verksamhet har ställt behovet av en
revidering av byalagets stadgar. Denna ska sedan läggas fram som förslag till
årsmötet 2022.
Router till Beach Club, Isabella kontaktar Lars för att se om han beställt en sådan.
Domänen svarte.se skulle kunna säljas som e-post till de som bor här i Svarte. Detta
skulle kunna ta in intäkter. Vi tar vidare denna fråga på nästa möte.

Eftersom styrelsen är ny nu efter årsmötet är det dags att utse positioner, detta var
dock en punkt som inte hanns med på dagens möte. Till nästa möte måste det utses
vice ordförande, sekreterare och kassör. Isabella som varit sekreterare de senaste
åren behöll denna roll under dagens möte för enkelhetens skull.
Nästa möte 1/8 kl 10. Foto kommer tas på styrelsen så kom extra snygg!

Vid protokollet
___________________________
Isabella Kihlström

Justeras
_________________________
Jennica Ljung-Baker

