Protokoll Svarte Byalag 221023 kl 10.00-12.00, Biblioteket
Närvarande
Jennica Ljung-Baker
Linda Ljungberg
Isabella Kihlström
Anders Karlgren
Marianne Kristoffersson
Frånvarande
Renate Lang
Lukas Olsson
Lena Tysk
Marie Lundberg
1. Mötet öppnas
Jennica hälsar alla välkomna. Mötet öppnas.
2. Förra mötets protokoll
Förra mötets protokoll godkändes och lades till handlingarna.
3. Protokolljusterare
Jennica (ordförande) och Linda utses till justerare.
4. Ekonomi
Byalaget har idag 37700 kronor på banken och 250 betalande medlemmar.
Anders och Jennica har tagit fram ett utkast till budget för resten av året samt för
2023. Vi samtalar om hur vi vid aktiviteter kan få intäkter utan att låta våra aktiviteter
kosta. Vi pratar därför om att sälja kaffe/te och lotter samt ställa upp med en årlig
loppis i likhet med den som byalaget i Snårestad ställer upp, kanske i samband med
nästa års Svartedagen. Dessa intäkter kan då hjälpa oss att anordna fler aktiviteter.
Vi planerar för att bygga upp en aktivitetskalender för 2023 där vi utgår från det vi har
gjort i år och vad vi hade önskat att göra framöver. Vi behöver fråga oss vad vi kan
slå ihop och så vidare. Det arbetet läggs till nästa styrelsemöte.
5. Kommande händelser
• Halloween
30 oktober. Isabella handlar. Vi har en messenger-grupp där all kommunikation och
planering sker om vem som ansvarar för att tända eldkorgarna och samordning av
tåget ner till stranden.

• Berättarkväll Sverker Göransson
1 november kl. 18-19 i matsalen. Det kommer finnas fika till försäljning. I dagsläget
har vi 50 stycken föranmälda av 80 möjliga, väldigt roligt! Jennica fixar kaffe/te samt
kollar med Marie om fika och möblering av matsalen. Jennica kollar upp om tackgåva. I samband med mötet kommer vi marknadsföra och ta in beställningar av årets
fotokalender.
• Berättarkväll Annette Fransén Iacobaeus
6 november kl. 16-18 på strandcafét. I dagsläget har vi 23 stycken föranmälda av 30
möjliga, väldigt roligt! Peter kommer tillaga en mustig höstgryta som kan beställas på
plats. Marianne kommer hjälpa Peter att ställa ordning lokalen. Marianne kollar upp
om tack-gåva.
• Luciafirande
13 december kl.16-20 i biblioteket och matsalens lokaler. Biblioteket kommer hålla
öppet för pyssel, sagoläsning och bjuda på glögg. Ljunits församlings kör kommer för
att gå luciatåg kl.17.30. Svarte blomster kommer vara i matsalen för att hålla
workshop om hur man binder kransar till själkostnadspris. Det kommer finnas kaffe
och fika till försäljning. Jennica kollar om smidesföretaget i Svarte kan tänka sig att
ställa upp med en workshop.
• Berättarkväll Jan Benny Andersson
17 januari kl. 18-21 i matsalen kommer Jan Benny Andersson, energirådgivare i
Ystad kommun för en berättarkväll.
• Årsmötet 2023
12 februari kl.15-17 i matsalen. Linda bokar lokalen. Det kommer finnas fika till
försäljning. Mer information kommer längre fram.
• Berättarkväll Systrarna Lindskog
Samtal sker om vilka möjligheter vi har att bjuda in Systrarna Lindskog till en
berättarkväll under nästa år.
6. Saker vi jobbar med
• Hemsidan
Lena jobbar med hemsidan. Mycket kommer fortfarande behöva rensas bort. Lena
kommer få börja bygga upp på nytt med aktuell information.
• HLR
Inget nytt.
• Domänen svarte.se
Inget nytt.

• Trafiksituationen Svarte
Lena har skickat in ärendet och fått ett ärendenummer.
• Toalett med utedusch
Inget nytt.
• Biblioteket
Svarte byalag har varit med och sponsrat bibliotekets film- och pizzakväll som
anordnas 27 oktober.
• Västra Svarte
Marie har varit i kontakt med P-O Lindh angående avsaknad av lekplats i Västra
Svarte. Nästa steg bör vara att ansöka bidrag hos samhällsbyggnadsnämnden.
7. Byablad/Nyhetsbrev
Vi har precis gått ut med ett byablad, nästa byablad kommer gå ut i början av
december.
8. Från byn
• Boulebana
Jennica har vid flera tillfällen fått in önskemål om en boulebana i byn. Vi beslutar om
att lägga denna punkt till ”Saker vi jobbar med”
• Repris på berättarkväll om Svartes historia
Jennica har fått in önskemål om att göra en repris på denna berättarkväll. Linda kollar
upp vilka möjligheter vi har till detta.
• Eldsjäl
Jennica har fått in en person som anmält intresse att hjälpa till. Vi ska fortsätta pusha
för att få in fler eldsjälar som vill hjälpa till med aktiviteter i byn.
9. Övriga frågor
• Arbetsfördelning inom styrelsen
Inför nästa år vill vi i god tid sätta upp en arbetsfördelning.
• Kommunala bidrag
Inför varje event måste vi ansöka om kommunala bidrag.
• Friskis och Svettis
Marie har varit i kontakt med dem angående att starta upp träning här i Svarte.
• Blippen
Vi har problem med vår blipp in till matsalen. Jennica ska maila kommunen för att få
en ny

10. Till nästa möte
Jennica
• Planera för Halloween
• Sverker Göransson – kokar kaffe/te, fixar tack-gåva, beställning av fotobok
• Luciafirande – kollar om smidesföretaget vill komma på workshop
• Mailar kommunen om att vi behöver en ny blipp
Isabella
• Planera för Halloween, handlar
Linda
• Planera för Halloween
• Luciafirande – kontaktperson
• Bokar matsalen till årsmötet 12/2 kl. 14.30-17.30
• Kollar möjligheten att gör en repris på berättarkvällen om Svartes historia
Lena
• Planera för Halloween
• Fortsätter rensa på hemsidan, den bör tömmas helt och få en omstart
Marie
• Sverker Göransson – kontaktperson, eventuellt möblering och fika
Marianne
• Annette Fransén Iacobaeus – kontaktperson, möblerar strandcafét, fixar tackgåva
Alla
• Vilka ansvarsområden finns inom styrelsen? Vilka kan du tänka dig ansvara
för under 2023?
• Vilka aktiviteter önskar du att byalaget genomför 2023?

11. Nästa möte
20/11 kl 10

Vid protokollet
_________________________
Jennica Ljung-Baker

_________________________
Linda Ljungberg

