
 

Protokoll Årsmöte Svarte byalag 220313 kl.15.00 i Svarteskolans matsal 

 

Närvarande:  

8 bybor samt 5 styrelsemedlemmar, 1 revisor och 2 ur valberedningen 

 

1. Stämmans öppnande och fastställande av röstlängden 

Ordförande Jennica Ljung-Baker hälsar alla välkomna. Jennica öppnar stämman och 

röstlängden fastställs.  

 

2. Val av ordförande och sekreterare för årsstämman 

Sittande ordförande Jennica Ljung-Baker och sittande sekreterare Isabella Kihlström väljs att 

vara detta även för årsstämman.  

 

3. Stämmans behöriga utlysande 

Årsmötet har utlysts i Ystad Allehanda, byablad, nyhetsbrev, på hemsidan och på Facebook. 

Stämmans behöriga utlysande godkändes.  

 

4. Godkännande av dagordningen  

Dagordningen godkänns. Uppkomna tillägg placeras under punkt 21, Övriga 

diskussionspunkter.  

 

5. Val av justeringspersoner/rösträknare att jämte ordförande justera mötets protokoll 

Maria Wallgren och Annika Weitner ställer upp. Detta förslag godkändes av årsmötet.  

 

6. Styrelsens verksamhetsberättelse 

Ordförande Jennica läser upp verksamhetsberättelsen. Denna godkändes av årsmötet.  

 

7. Ekonomisk redovisning och fastställande av resultat- och balansräkning 

Ordförande Jennica lämnar ordet till kassör Anders Karlgren som redovisar årets siffror. Detta 

godkändes av årsmötet.  

 

8. Revisionsberättelse 

Ordförande Jennica lämnar ordet till revisor Jenny Graflind som har granskat räkenskaperna 

tillsammans med Carina Barthel. 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.  

 

10. Till årsstämman inkomna motioner 

Inga inkomna motioner. 

 

11. Val av ordförande för 1 år 

Annika Weitner och Maria Wallgren från valberedningen föreslår Jennica Ljung-Baker som 

ordförande. Årsmötet väljer enligt valberedningens förslag. 



 

12. Var av styrelseledamöter  

Annika Weitner och Maria Wallgren från valberedningen lägger fram sitt förslag enligt 

följande:  

- Anders Karlgren, ledamot 

- Isabella Kihlström, ledamot 

- Renate Lang, ledamot 

- Lukas Olsson, ledamot 

- Jocelyn Ibarra, ledamot 

- Linda Ljungberg, ledamot 

- Lena Tysk, suppleant 

- Marianne Kristoffersson, suppleant 

- Marie Lundberg, suppleant 

 

Årsmötet väljer enligt valberedningens förslag.  

 

13. Val av två revisorer 

Annika Weitner och Maria Wallgren från valberedningen föreslår Jenny Graflind och Ann-

Sofie Kjellberg. Årsmötet väljer enligt valberedningens förslag.  

 

14. Val av tre ledamöter till valberedningen, varav en sammankallande 

Årsmötet föreslår Maria Wallgren till valberedningen det kommande året. De andra två 

platserna inom valberedningen kommer stå vakant under året.  

 

15. Fastställande av medlemsavgift för kommande år 

Medlemsavgiften för kommande år fastställs till 150:- 

 

16. Fastställande av verksamhetsplan för året 

Ordförande Jennica läser upp verksamhetsplanen för året. Det läggs fram ett förslag att även 

lägga in en punkt om att det under året ska anordnas någon aktivitet för vuxna utan 

medföljande barn. Denna godkändes av årsmötet.  

 

17. Fastställande av styrelsearvode 

Det fastställs ett styrelsearvode om en måltid i samband med decembermötet eller 

motsvarande.  

 

18. Fastställande av stadgeändring 

Ordförande Jennica lämnar över ordet till Anders Karlgren som presenterar stadgeändringen 

som lagts fram. Dessa godkändes av årsmötet och kommer tas upp även vid årsmötet 2023 för 

att bli gällande. 

 

19. Domän svarte.se 

Ordförande Jennica lämnar över ordet till Anders Karlgren som presenterar förslaget med att 

sälja domänplats under svarte.se. Årsmötet beslutar att styrelsen ska erbjuda sådan 

domänplats.  



 

20. Övriga frågor 

Inga övriga frågor.  

 

21. Övriga diskussionspunkter 

• Auto-Mat 

André Iacobaéus är här för att informera om den 48kvm stora Auto-Matbutiken som nu är på 

plats på parkeringen vid tågstationen. Det finns förhoppning om att butiken kommer slå upp 

dörrarna kring påskveckan. Öppettiderna kommer vara 05.00-00.00. Butiken kommer 

innehålla ett bassortiment med priser som liknar de priser som finns i en vanlig ICA Nära. I 

anslutning till kassan kommer där ligga en bok i vilken man kan önska varor för att utöka 

sortimentet. Det kommer finnas några parkeringsplatser i anslutning till butiken. För att 

handla krävs enbart att man identifierar sig med Bank-ID vilket har en åldersgräns på 13 år. 

Det är även färdigt med avtalet kring en Instabox som kommer stå utanför butiken. Följ gärna 

deras instagram-konto ”automat_svarte”. 

 

• Trygghet i byn  

Styrelsen rekommenderar appen Coyards. Styrelsen kommer fortsätta arbeta aktivt med 

Grannsamverkan och att uppmana till trygghetsstärkande lösningar. 

 

• Svarte bad och bastuförening 

Följer man föreningen på Facebook finns det numera en möjlighet för privatpersoner att på 

måndagar och tisdagar mellan klockan 18.00-20.30 att boka 90 minuterspass i bastun. Bastun 

finns på plats fram till 31 mars, sedan är den åter igen från 1 oktober.  

 

• Avtackning 

Vi tackar av styrelseledamot Paulin Jönsson, revisor Carina Barthel och valberedare Annika 

Weitner. 

 

22. Mötets avslutande  

Ordförande Jennica tackar för mötet och den positiva respons som kommit fram under mötet.  

 

 

Vid protokollet 

 

_____________________________  _____________________________ 

Jennica Ljung-Baker   Isabella Kihlström 

 

__________________________  _____________________________ 

Annika Weitner   Maria Wallgren 


