
  

Protokoll Svarte Byalag 221120 kl 10.00-12.00, Biblioteket 
 
Närvarande  
Jennica Ljung-Baker  
Linda Ljungberg 
Isabella Kihlström  
Anders Karlgren 
Lena Tysk 
Marianne Kristoffersson 
 
Frånvarande  
Renate Lang 
Marie Lundberg 
Lukas Olsson 
  
 

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 Ljungberg utses till justerare. 
 

4. Ekonomi  
Byalaget har idag 38208 kronor på banken och 256 betalande medlemmar.  
 
Inför nästa år lägger Linda fram tips om att styrelsen söker anslag för ett flertal 
aktiviteter i stöten. Det skulle verkligen vara tidsbesparande. Detta tar vi med oss 
som ett efterarbete när vi lagt fram en aktivitetskalender för 2023 och startar om på 
nytt efter årsmötet.  
 

5. Utvärdering av aktiviteter 

• Halloween 
Det var ett väldigt uppskattat evenemang, långt över 100 barn deltog. Det blev väldigt 
mörkt. Till nästa år tar vi med oss att vistas på en annan plats, det blev väldigt mörkt 
på stranden. Tiden bör vara samma, men med tips att bus- och godisrundan sker 
efter aktiviteten och inte innan. En annan reflektion är att många barn redan samlat 
ihop mycket godis och att vi istället ska fokusera på mindre godis och mer frukt och 
grillade marshmallows.  
 
 
 



  

• Berättarkväll Sverker Göransson 
Väldigt uppskattad berättarkväll med ca 70 gäster. Reflektion är att vi med 
evenemang som lockar en äldre målgrupp hade kunnat lägga tiden något senare, 
med start ca.19.00 Försäljningen av fikan var populärt.  
 

• Berättarkväll Annette Fransén Iacobaeus 
Väldigt uppskattad berättarkväll med ca 30 gäster. Vi tar med oss att maten skulle 
behöva förbokas så ingen mat går till spillo. Vi ser fram emot många fler samarbeten 
med Svarte strandcafé och Peter.  
 

6. Kommande händelser 

• Luciafirande 
Linda skriver samman ett event. Svarte blomster kommer hålla en workshop med 
kransbindning. Pyssel och glögg bjuds inne i biblioteket. Luciatåg kl. 18.00. 
Försäljning kommer ske. Styrelsen kommer sälja fika. Vi köper in frukt som bjuds till 
barnen som går kören. Lena, Linda och Jennica hjälper till med iordningställandet 
från 16.00 Isabella ansluter efter jobbet ca 16.30. Lena handlar och kokar kaffe. Vi 
behöver ta in intresseanmälan till ordforande@svarte.se för att säkerställa ungefärligt 
antal gäster.  
 

• Berättarkväll Benny Andersson 
Vi blir besökta av energirådgivare från Ystad kommun. Benny Andersson är bokad  
den 17 januari kl. 18-20 i Svarteskolans matsal. Vi tar in föranmälan till 
ordforande@svarte.se då lokalen enbart tar 80 personer 
 

• Årsmötet 2023 
12 februari kl. 15-17 i Svarteskolans matsal. Vi säljer fika på plats. Januari-mötet 
kommer vara helt tillägnat årsmötet och planeringen för det.  

 
7. Saker vi jobbar med 

• Hemsidan 
Ambitionen att till januari har gjort en kalender där vi lägger in alla evenemang.  
 

• HLR 
Inget nytt. 
 

• Domänen svarte.se 
Inget nytt.  
 

• Trafiksituationen Svarte 
12 december ska Lena och Jennica träffa P-O Lindh och prata om trafiksituationen. 
Vi kommer trycka på det obevakade övergångsstället och de höga hastigheten 
genom byn. 
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• Toalett med utedusch  
Inget nytt.  
 

• Biblioteket 
Efter bibliotekets evenemang med stickverkstad finns ett ökat intresse om fortsättning 
av det evenemanget. Linda kollar upp möjligheterna.  
 

• Västra Svarte 
Inget nytt.  
 

• Friskis & Svettis 
Många har hört av sig efter vår intressefrågan om Friskis & Svettis skulle vara 
attraktivt att få in som verksamhet i Svarte bollhall. Vi hoppas att de kan sätta igång 
någonting nu när intresset visat sig finnas 
 

8. Aktivitetskalender 2023 
 

Månad Aktivitet 

Januari • Berättarkväll Benny Andersson, energirådgivare Ystad kommun 

Februari • Årsmöte 

Mars • Berättarkväll  

April • Valborgsfirande 

Maj • Strandstädardag 

• Aktivitet tillsammans med Svarte blomster 

Juni • Midsommarfirande 

Juli  

Augusti • Goodnight Sun 

• Svartedagen med loppis och aktiviteter 

September • Kläd- och sportbytardag 

Oktober • Halloween 

November  

December • Luciafirande 

 
9. Ansvarsområden inom styrelsen 

Vi kommer ha flera medlemmar i styrelsen som inte ställer upp för omval. Vi kommer 
därför söka nya styrelsemedlemmar som är intresserade av:  

• Sekreterare, ta fram dagordning, skriva protokoll och skriva till byabladet  

• Sociala medier, lägga upp evenemang, svara på mail och meddelanden 

• Dela ut byablad 

• Hemsida 

• Kreativ hittepåare som gillar att genomföra aktiviteter 
 
 



  

10. Byablad/Nyhetsbrev 

• Lucia 

• Berättarkväll Benny Andersson 

• Årsmötet 

• Ansökan till styrelsen 
 

11. Från byn 
Inget nytt. 
 

12. Övriga frågor 
Tips på framtida aktiviteter och samarbeten 

• Anders tipsar om förslag till berättarkväll 

• Ta kontakt med Ljunits församling med lite marknadsföring, Jennica tar 
kontakt 

• Kanske en aktivitet med hundar, promenad, lydnadskurs 

• Berättarkväll om Svartes historia 
 

13. Till nästa möte 
Jennica 

• Kollar att matsalen är korrekt bokad de kommande evenemangen. 
 
Linda 

• Skriver samman evenemang till luciafirandet 

• Kollar upp möjlighet om fortsatt stick-aktivitet i byn  
 
Lena 

• Inköp av fika samt koka kaffe till luciafirandet 
 
Isabella 

• Skriver utkast till byablad 

• Skriver utkast till Valberedningens ansökan efter nya styrelsemedlemmar 
 

14. Nästa möte 
15 januari kl. 10 
 

Vid protokollet  
 
_________________________  
Jennica Ljung-Baker 
 
 
_________________________  

Linda Ljungberg 


