
  

Protokoll Svarte Byalag 210801 kl 10.00-12.00, Biblioteket 
 
Närvarande 
Jennica Ljung-Baker  
Isabella Kihlström  
Anders Karlgren  
Lukas Olsson  
Paulin Jönsson  
 
Frånvarande 
Renate Lang  
Jocelyn Ibarra 
 

 
1. Mötet öppnas  

Ordförande Jennica hälsar välkomna och mötet öppnas.  
 

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

3. Protokolljusterare  
Jennica (ordförande) och Isabella (sekreterare) utses till justerare.  
 

4. Ekonomi  
Byalaget har idag 42411,13 kronor på banken 
 

5. Utse poster inom styrelsen 
Styrelsen beslutar behålla Isabella som sekreterare samt Anders som kassör. Vice 
ordförande och vice sekreterare utses vid mötestillfälle om ordförande eller 
sekreterare inte kan närvara. Utöver detta beslutas att Lukas tar på sig att följa upp 
medlemsregistret. Paulin bistår genom att kontakta kommunen för att se om vi kan få 
en kvartalsvis uppdatering av nyinflyttade.   
 
6. Kommande händelser 

• Goodnight Sun 
Jennica träffar Peter Tegnér imorgon för att gå igenom de sista detaljerna som vi 
behöver ha koll på. Jennica kommer fortsätta hålla kontakt med Svarte Beach Club 
under veckan för att se om de kommer hålla öppet. Jennica uppdaterar oss i 
styrelsen inom kort med vad som eventuellt måste göras. Det vi vet idag att vi måste 
göra är att dela ut de flyers som Peter Tegnér har lämnat till oss, detta görs i 
samband med att vi även ska dela ut kuvert med medlemsavierna. Dessutom måste 
en felanmälan skickas för att anmäla att det är dåligt klippt på och omkring stranden i 
hopp om att detta görs innan Goodnight Sun. Jennica ansvarar för detta.  
 



  

          Vi behöver fortfarande fler sponsorer. Ystad kommun har sponsrat oss med 
15000 kronor. Andra sponsorer är kontaktade och kommer återkomma under veckan. 
Vi ser positivt på det. Tyvärr har Ystad Allehanda inte resurser för att kunna live-
streama spelningarna som vi hade hoppats på. Ystad Allehanda kommer trycka en 
press-release senare i veckan. Det gör att vi har en knapp vecka på oss att dra in fler 
sponsorer så att dessa kan nämnas i tidningen som tack för sitt bidrag.   
 

• Håll Sverige Rent 18/9 
Vi kommer gå ut med mer information angående detta framöver, men vi tänker oss 
ett liknade upplägg som tidigare. Att styrelsen bjuda på något ätbart/drickbart som 
tack till de som hjälpt oss hålla Svarte och stranden i gott skick. Vi i styrelsen kommer 
prata mer om detta i samband med nästa möte. 
 

• Tågstoppet 1/11-15/12 
Vi i styrelsen kommer prata mer om detta i samband med nästa möte. 
 
7. Saker vi jobbar med 

• Skylt till stranden 
Jennica kommer felanmäla att man inte längre kan se skylten ner till stranden då 
trädet växt till sig och skymmer den.  
 

• Sociala medier 
Isabella håller koll på kommentarer och personliga meddelanden som kommer till 
våra sociala medier och besvarar dem. Behöver hon avlastning i detta kommer hon 
delegera uppgifter.  

 

• Hemsidan 
Jennica kommer leta reda på kontaktuppgifterna till Patrik Karlsson som hjälper oss 
med hemsidan idag. Paulin kan tänka sig att ta över hans uppgift med att lägga upp 
dokument på hemsidan. Jennica ser till att Paulin får uppgifterna till Patrik så att de 
kan stämma tid för överlämning.  

 

• AutoMat 
Inget nytt. 

 

• HLR 
Inget nytt.  
 
8. Dropbox 
Isabella har lagt in alla styrelsemedlemmar i dropboxen. Vi kommer bli mer aktiva på 
att lägga upp protokoll, byablad, kontaktuppgifter etc. för att samla allt matnyttigt på 
ett och samma ställe.  
 
 



  

9. Byalagsrådet/Landsbygdsstrategi/Samarbete byar emellan (20/9)  
Jennica vet ännu inte om hon kommer kunna gå på detta möte. Vi håller kontakt med 
varandra inom styrelsen för att se om någon annan behöver stäppa in i hennes 
ställe.  
 
10. Framtida aktiviteter 

• Håll Sverige Rent 
Denna aktivitet har vi redan pratat om tidigare under mötet.  
 

• Klädbytardag 
Detta är ett happening som vi kommer driva förhoppningsvis framåt våren.  
 

• Halloween 
Vi kommer lyfta detta i ett byabladet framöver där vi också kommer gå ut med 
rekommendationen om att bara knacka på de hus där det är pyntat.  
 
11. Byablad/Nyhetsbrev 
Inget nytt byablad/nyhetsbrev för tillfället. Nästa byablad planeras till oktober. Under 
september kommer vi gå ut med de saker som ligger i den närmaste tiden, 
exempelvis Håll Sverige Rent, AutoMat, tågstoppet.  
 
12. Från byn 

• Parkslide 
En bybo har kontaktat oss med informationen att hen har haft kontakt med Ystad 
kommun och Gatukontoret angående parksliden som växer längs Västra kustvägen. 
Hen undrar nu om inte även styrelsen kan tänka sig att trycka på i frågan rörande 
denna invasiva arts spridning i Svarte. Styrelsen lyfter denna frågan vid nästa möte. 
 
13. Övriga frågor 

• Stadgar  
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. Styrelsen kommer lyfta denna 
fråga vid nästa möte, vi kommer behöva ha en ansvarig som kan lägga fram ett 
utkast till styrelsen senast till november-mötet så att vi har ett färdigt förslag att lägga 
fram till årsmötet i februari. 
 

• Router 
En ny router är inköpt och installerad av Lars på Svarte Beach Club.  
 
 
 
 



  

• Domänen svarte.se 
Domänen svarte.se skulle kunna säljas som e-post till de som bor här i Svarte. Detta 
skulle kunna ge intäkter som gynnar byborna i samband med framtida aktiviteter. 
Styrelsen kommer lyfta denna fråga vid nästa möte.  
 

• Dela ut avi för medlemsavgift 
I samband med att vi ska dela ut flyers för Goodnight Sun kommer vi även dela ut 
avier för medlemsavgiften. Medlemsavgiften är som vanligt frivillig, vilket också står 
på avin.  
 

• Messenger-grupp 
Jennica skapar en messenger-grupp där vi kan hålla kontakten när det gäller snabba 
frågor.  
 
14. Fotografering av styrelsen och Nästa möte 
I början av mötet fick styrelsen hjälp med att ta foto på oss som grupp. Detta foto 
kommer kunna publiceras på hemsidan och på sociala medier för att visa vilka vi är 
som nu sitter i styrelsen.  
 
Nästa möte: 12/9 kl. 10.00 
 
 
 
 
Vid protokollet  
 
_________________________  
Isabella Kihlström  
 
Justeras  
 
_________________________  
Jennica Ljung-Baker 
 
 
 


