
  

Protokoll Svarte Byalag 220327 kl 10.00-12.00, Biblioteket 
 

Närvarande  
Jennica Ljung-Baker  
Isabella Kihlström  
Lukas Olsson  
Renate Lang 
Jocelyn Ibarra  
Linda Ljungberg 
Lena Tysk 
Marianne Kristoffersson 
Marie Lundberg 
 
Frånvarande  
Anders Karlgren  
 
 

1. Mötet öppnas  
Ordförande Jennica hälsar välkomna och mötet öppnas. Vi börjar med en 
presentation av alla medlemmar.  
 

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 60402 kronor på banken och 166 betalande medlemmar. Jennica 
kollar med Anders om han är redo att ordna med påminnelseutskick.  
 
I samband med att vi diskuterar framtida aktiviteter ska vi också fundera på 
ungefärliga kostnader för dessa för att underlätta framtida budgetarbete.  
 

5. Utse poster inom styrelsen 
Jennica Ljung-Baker, ordförande  
Anders Karlgren, kassör  
Isabella Kihlström, sekreterare  
Lukas Olsson, ledamot med ansvar för medlemsregistret 
Renate Lang, ledamot med ansvar för foto  
Jocelyn Ibarra, ledamot med ansvar för aktiviteter 
Linda Ljungberg, ledamot med ansvar för hemsidan 
 
 
 



  

6. Suppleanternas uppdrag 
Vi är glada för att vi fått möjligheten att utöka styrelsen med ytterligare tre 
medlemmar. Suppleanterna kommer inte enbart delta vid behov, de kommer delta i 
alla möten för att deras bidrag ska bli meningsfullt. Suppleanternas största bidrag 
kommer vara att fungera som aktivitetsutskott där de både kan komma med roliga 
idéer på aktiviteter, samt vara med och genomföra dessa. Redan nu läggs det fram 
förslag att anordna läsecirkel i samarbete med biblioteket, aktiviteter för föräldraledig, 
aktiviteter för vuxna utan medföljande barn.   
 

7. Kommande händelser 

• Valborgsfirande 30/4 

Körschemat vi tänker oss är: 

17.30 Aktivitet för barnfamiljer och vedkorgarna tänds 

18.00 Grillarna tänds och bybor erbjuds grilla medtagen mat   

19.00 Tal och kör 

Jennica har bokat in kören. Vi behöver fundera på vårtalare. Isabella kollar med 
Peter som är ny ägare av Beach Club, plan B är att Jennica kollar med Per-Olof 
Lindh. I annat fall efterlyser vi talare i nyhetsbrev, byablad och sociala medier. 
Jennica köper in ved, kol och vimpel. Jocelyn lägger fram en idé om att ta ljusbilder. 
Jocelyn och Linda ansvarar för familjeaktivet från 17.30 

• Strandstädardagen  

Söndagen den 15 maj kl. 10-12 kommer vi anordna årets strandstädardag. Jennica 
hämtar städ-verktygen i vårt förråd. Vi bjuder deltagare på grillat efteråt, detta köpes 
in av någon av oss ur styrelsen under samma dag när vi vet hur många som deltar.   

• Svartedagen 

19 juni planerar vi för Svartedagen. Vi tänker oss en dag med flertalet aktiviteter, 
exempelvis att företag och föreningar ska kunna visa upp sig, musikuppträdanden, 
ansiktsmålning, layer-story, tipspromenad, berättare om Svartes historia, yta att 
använda för egen picknick, streama film, ponnyridning, pyssel etc. Vi tänker oss 
använda skolans område, utomhus vid bra väder och inomhus vid dåligt. 

Marianne kollar med Ystad ridklubb. Lena kollar med Marsvinsklubben. Isabella kollar 
musikarrangemang.   

• Goodnight Sun 2022 
Goodnight sun kommer äga rum 25-27 augusti. I första hand behöver vi nu ordna 
med scen, tillstånd och sponsorer. Jennica mailar ut en lista på föreslagna sponsorer, 
tillägg får gärna komma in till Jennica som uppdaterar denna lista inför vårt nästa 
styrelsemöte då det kommer delas ut mellan oss vem som kontaktar vem med det 
sponsorbrev Isabella tidigare tagit fram. 



  

8. Saker vi jobbar med 

• Hemsidan 
Jennica kontaktar Patrik Karlsson och meddelar att Linda kommer vara den som vill 
ha överlämning angående hemsidan.  
 

• AutoMat 
Öppning är planerad till veckan efter påsk. För djupare beskrivning hänvisar vi till 
årsmötets protokoll. 
 

• HLR 
Inget nytt. 
 

• Domänen svarte.se 
Vi kommer gå ut i våra kanaler kring detta inom kort. 
 

• Fartkamera/hastighetskamera 
Detta är inte aktuellt enligt Trafikverket. Lukas och Lena fortsätter jobba med frågan.  
 

• Dusch/fotbad 
Inget nytt. 
 

9. Byablad/Nyhetsbrev 

• Auto-Mat 

• Svarte blommor 

• Beach Club 

• Domän svarte.se 

• Svartedagen 

• Valborg 

• Strandstäd 

• Save the date 
 
10. Från byn 

• Stötta flyktingar 
Svarte byalag kommer inte i egen regi driva något arbete för att stötta flyktingar 
under rådande situation. Det finns så många andra kanaler att gå via.  
 

• Beach Club, ny ägare 
Svarte Beach Club har fått ny ägare. Peter kommer befinna sig nere på stranden från 
1 april för att påbörja några mindre renoveringar och önskar gärna att de som vill 
komma med förslag eller önskemål tittar förbi och säger hej. Vi i styrelsen hoppas 
bland annat på mer tillgänglighet med toaletten. Vi kommer också fortsätta på det 
muntliga avtal som tidigare slutits med förra ägaren där byalaget står för halva Wi-Fi-
kostnaden.  

 



  

11. Övriga frågor 

• Tillfälligt kulturstöd  
Linda och Marie ansvarar för detta.  Jennica mailar Linda kontaktuppgift till 
biblioteket. 

 

12. Till nästa möte 
Jennica 

• Kollar med Anders om påminnelseutskick av medlemsavgift 

• Köper in ved/kol och vimpel till valborg 

• Hämtar städ-verktyg inför strandstädningen 

• Tar emot förslag på företag att kontakta med sponsorbrev inför Goodnight 
sun. Denna lista skickas ut innan nästa styrelsemöte 

• Kontaktar Patrik Karlsson och meddelar att Linda kommer kontakta honom 
angående överlämningen av hemsidan 

• Mailar Linda sina kontaktuppgifter till Svarte bibliotek 

• Kopplar de nya medlemmarnas mail till styrelse@svarte.se 
Isabella 

• Kontaktar Peter och ser om han vill vara vårtalare samt om han vill ha med 
någon text i kommande byablad/nyhetsbrev 

• Kollar musikarrangemang inför Svartedagen  

• Tar fram utkast till byabladet 

• Sammanställer kontaktuppgifter till alla i styrelsen 
 

Jocelyn och Linda 

• Planerar och anordnad aktivitet på valborg 
 

Marianne  

• Kollar med Ystad ridklubb angående deltagande på Svartedagen 

Lena  

• Kollar med Marsvinsklubbens deltagande på Svartedagen 

Lukas och Lena 

• Fortsätter arbeta med frågor kring trafiksituationen i Svarte.  

Lena 

• Kontaktar biblioteket för att se hur vi kan utveckla sociala medier.  

 

 



  

Linda och Marie 

• Kontaktar Svarte bibliotek för att se hur man kan samarbeta och samtidigt 
nyttja det tillfälliga kulturstöd som nu finns att ansöka.   

 

13. Nästa möte 
Nästa möte bestäms till söndagen den 24/4 kl. 10 
 
 
 
Vid protokollet  
 
_________________________  
Isabella Kihlström  
 
 
Justeras  
_________________________  
Jennica Ljung-Baker 
 

 

 

 


