
  

Protokoll Årsmöte Svarte Byalag 210620 kl. 15.00, Svarteskolans matsal 
 
Närvarande 
9 bybor (inkl. 6 styrelsemedlemmar, 2 revisorer och 2 ur valberedningen) 
 
1. Stämmans öppnande och fastställande av röstlängden 

Ordförande Lars Johansson hälsar alla välkomna. 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 
Årsmötet har utlysts i Ystad Allehanda, byablad, nyhetsbrev och på Facebook.  
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 
Sittande revisorer Jenny Graflind och Carina Barthel ställer upp. Detta förslag  
godkändes av årsmötet.  
 
6. Styrelsens verksamhetsberättelse 

Ordförande Lars läser upp verksamhetsberättelsen. Detta godkändes av årsmötet.  
 
7. Ekonomisk redovisning och fastställande av resultat och balansräkning 

Ordförande Lars lämnar ordet till kassör Anders Karlgren som redovisar årets siffror. 
Detta godkändes av årsmötet. 
 
8. Revisionsberättelse 

Ordförande Lars lämnar ordet till revisorerna Jenny Graflind och Carina Berthel som 
har granskat räkenskaperna. De har inget att anmärka. Detta godkändes av årsmötet.  
 
9. Ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen omfattar 
Styrelsen beviljas ansvarsfrihet för den tid revisionen omfattar. I samband med denna 
punkt väljer valberedningen att tacka av de i styrelsen som inte valt att gå till omval, 
alltså Mikael Kourtzman, Maria Wallgren och Lars Johansson. 
 
10. Till årsstämman inkomna motioner 
Inga inkomna motioner. 
 



  

11. Val av ordförande för 1 år 
Therese Jörgensen och Annika Weitner från valberedningen föreslår Jennica Ljung-
Baker till ny ordförande. Årsmötet väljer enligt valberedningens förslag.  
 
12. Val av styrelseledamöter och suppleanter 
Therese Jörgensen och Annika Weitner från valberedningen lägger fram sitt förslag 
enligt följande:  

- Anders Karlgren, omval på 2 år, ledamot 
- Isabella Kihlström, omval på 2 år, ledamot 
- Lucas Olsson, fyllnadsval efter Maria Wallgren på 1 år, ledamot 
- Paulin Jönsson, fyllnadsval Vakant på 1 år, ledamot 
- Renate Lang, omval på 2 år, suppleant 
- Joclyn Ibarra, fyllnadsval efter Mikael Kourtzman på 1 år, suppleant 

 
Årsmötet väljer enligt valberedningens förslag.  
 
13. Val av två revisorer 
Therese Jörgensen och Annika Weitner från valberedningen föreslår Jenny Graflind 
och Carina Barthel. Årsmötet väljer enligt valberedningens förslag.  
 
14. Val av tre ledamöter till valberedningen, varav en sammankallande 

Styrelsen föreslår Maria Wallgren och Annika Weitner som ny valberedning det  
kommande året. Den tredje platsen inom valberedningen kommer stå vakant under 
året. Årsmötet väljer enligt styrelsens förslag. Styrelse tackar av Therese Jörgensen 
från valberedningen.  
 
15. Fastställande av medlemsavgift för innevarande år 
Medlemsavgiften för innevarande år på 150:- fastställs. Styrelsen föreslår även att  
årsmötet fastställer en medlemsavgift på 150:- även för kommande år. Årsmötet  
godkänner detta.   
 
16. Fastställande av verksamhetsplan för året 
Ordförande Lars läser upp verksamhetsplanen för året. Denna godkänns av årsmötet.  
 
17. Fastställande av styrelsearvode 

Det fastställ ett styrelsearvode om en måltid i samband med decembermötet eller  
motsvarande. Dessutom lades ett förslag fram att styrelsen bör jobba vidare med frå-
gan om det även ska utgå arvode för exempelvis milersättning då medlemmar i styrel-
sen deltar i möten med bland annat kommunen.  
 
18. Övriga frågor 
Inga övriga frågor. 
 
 
 



  

19. Övriga diskussionspunkter 

• Stadgeändring: Ett förslag läggs fram att årsmötet ger styrelsen i uppdrag att ta 
fram de stadgeändringar som krävs för att möta upp de förändringar som kom-
mit med pandemin. Årsmötet godkänner detta förslag.   

• Källsorteringen: Markytan där källsorteringen står är väldigt gropig. Det läggs 
fram önskemål om att styrelsen ska jobba för att marken grusas upp. 

• Postortsändring: Under 2020 har intresset för en postortsändring från 27192 
Ystad till 27192 Svarte undersökts. 47,72% av alla hushåll har svarat, av dessa 
är 33,25% ja-röster och 14,47% nej-röster. I och med att det krävs minst 50% 
ja-röster för att ta vidare frågan till nästa instans är styrelsens förslag att vi i 
nuläget inte jobbar vidare med denna fråga. Årsmötet godkänner detta förslag.  

• Automat-butik: André Iacobaeus kom till årsmötet för att informera att han och 
hans fru Ida som driver Marsvinsholms gård har sökt bygglov för att öppna en 
Automat-affär på området vid gamla pizzerian med målet att börja smått och 
sedan bygga ut till ca 140kvm. I planen ingår även att sätta upp en Instabox. 
Automaten kommer ha ett urval av basråvaror samt ett fokus på lokala råvaror. 
Planen är att ha denna i bruk till hösten. Styrelsen kan i samband med detta 
informera om att företaget Livfs som tidigare sökt bygglov för liknande projekt 
saknar material för att sätta upp sin butik i Svarte just nu.  

 
20. Mötets avslutande 

Ordförande Lars tackar för mötet och den positiva respons som kommit fram under 
mötet.  
 
 
 
 
Vid protokollet 
 
___________________________  ___________________________ 
Lars Johansson   Isabella Kihlström 
 
 
 
 
Justeras 
 
_________________________  ___________________________ 
Jenny Graflind   Carina Barthel 
 
 


