
  

Protokoll Svarte Byalag 230115 kl 10.00-12.00, Biblioteket 
 
Närvarande  
Jennica Ljung-Baker  
Isabella Kihlström  
Lena Tysk 
Marianne Kristoffersson 
Marie Lundberg 
Lukas Olsson 
 
Frånvarande  
Linda Ljungberg 
Renate Lang 
Anders Karlgren 
 
 

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 Lena Tysk utses till justerare. 
 

4. Ekonomi  
Vi kommer sätta oss ner och ta fram en budget inför årsmötet som styrelsen kan 
godkänna. Anders föreslår att vi ska göra ett tillägg till byalagets swish-konto som 
möjliggör att även betala ut från swish. Detta kommer underlätta utbetalningar vid 
utlägg. Styrelsen beslutade om förändringen av swish. 
 

5. Utvärdering av aktiviteter 

• Luciafirande 
Väldigt uppskattat evenemang, över 70 besökare när luciatåget gick. För nästa 
luciafirande behöver vi tänka att boka sporthallen om man skulle behöva ha en större 
yta att röra sig på. Då behöver man vara ute i god tid med att boka den. I sådana fall 
hade man även kunna ha fler utställare. Förslagsvis faktiskt boka hallen redan nu och 
hellre då boka av den om det skulle räcka att hålla till i matsalen även detta år.   
 
 
 
 
 
 
 



  

6. Kommande händelser 

• Berättarkväll Benny Andersson 
Marie har pratat med Benny, anmälningarna till mötet är så pass få att vi kommer gå 
ut på våra sociala medier om att vi önskar fler anmälda, i annat fall kommer vi välja 
att ställa in. Jennica och Lena lägger ut detta på sociala medier.  
 

• Friskis och Svettis 
De kör igång i Svarte Sporthall torsdagen den 2/2 kl. 16.15 vilket behöver 
annonseras ut. De kommer testa att hålla träning under åtta veckor för att mäta av 
intresset. Vi kommer lägga ut detta på våra sociala medier. Marie har hand om 
frågan. 
 

• Eiras trädgård 
Marie har varit i kontakt med henne. Hon kommer vilja hålla i en inspirationskväll 
under april månad.  
 

• Svarte blomster 
Marie har varit i kontakt med henne. Hon kommer vilja hålla i en inspirationskväll 
under maj månad. Detta i samarbete med Svarte strandcafé. 
 

• Årsmötet 2023  
Årsmötet äger rum den 12/2 kl.15 i matsalen. Salen är bokad 14.30-17.30 för att 
ställa iordning för mötet. Redan nu vet vi att Lena och Marie inte kommer kunna 
delta.  
 
Isabella skriver ut alla protokoll för påskrift.  
 
Det kommer bjudas på kaffe och bulle. Jennica ordnar med detta.  
 
Dagordningen för årsmötet, valberedningens förslag, verksamhetsberättelsen, 
verksamhetsplanen och den ekonomiska redovisningen ska vara framtagen innan 
27/1 för att kunna läggas upp innan 1/2.  
 
Maria Wallgren från valberedningen besöker oss idag. Fyra från valberedningen har 
för avsikt att ställa upp för omval och kan tänka sig nya roller beroende på hur övriga 
styrelsen kommer se ut. Maria fortsätter sin jakt efter nya styrelsemedlemmar. 
 
Maria har hittills fått tag på en samt varit i kontakt med ytterligare en som hittills inte 
svarat. Vi samtalar lite om vilka vi skulle kunna fråga runt så att vi i styrelsen hjälper 
Maria in i det sista.  
 
Marie ska ta kontakt med en person och se över intresset och i så fall hänvisa till 
valberedningen@svarte.se 

mailto:valberedningen@svarte.se


  

Maria Wallgren från valberedningen önskar fortfarande få in fler intressenter, vi 
kommer därför annonsera på nytt i våra sociala medier.  
 
Isabella och Jennica föreslås att överta rollen som valberedare.  

 
7. Byablad/Nyhetsbrev 

• Hyra Folkets Hus i Balkåkra 

• Årsmötet 

• Friskis och Svettis 

• Stickverkstad 

• Ny fotograf 
 

8. Från byn 
Inget nytt.  
 

9. Övriga frågor 

• Trafikfrågan: Lena redovisar att ett fysiskt möte med Håkan Damm från 
kommunen har genomförts i mitten av december. Han ska nu diskutera de 
förslag och tankar som kom upp på mötet med kommunen i syfte att lyfta vissa 
delar vidare till Trafikverket. 

• Renate Lang har efter lång och trogen tjänst lämnat oss som fotograf. Vi är 
verkligen tacksamma för den tid hon lagt ner och önskar henne lycka till. Vi 
ska annonsera efter ny fotograf för Svarte byalag.  

• Administrationen för Facebook behöver ses över då flera som är 
administratörer har slutat. 
 

10. Till nästa möte 

• Jennica 
o Ordnar kaffe och bulle till årsmötet 
o Ser till att följande dokument finns tillgängligt senast 27/1 

▪ Dagordningen för årsmötet (Isabella) 
▪ Valberedningens förslag (Isabella, via Maria) 
▪ Verksamhetsberättelsen () 
▪ Verksamhetsplanen ()  
▪ Ekonomisk redovisningen (Anders) 

• Anders 
o Gör tillägg till swishkontot 

• Marie 
o Kontakt med Benny Andersson 
o Kontakt med Svarte blomster 
o Kontakt med Eiras trädgård 
o Kontakt med Friskis & Svettis 

• Isabella 
o Skriver ut alla protokoll för påskrift 



  

o Skriver samman till nyhetsbrevet, får material från 
▪ Marie om Friskis & Svettis 
▪ Isabella om Årsmötet 
▪ Jennica om hyran Folkets Hus i Balkåkra 
▪ Marie om stickverkstad 

• Lena 
o Lägger ut alla dokument för årsmötet på hemsidan 

 
11. Nästa möte 

• Årsmötet 12/2 kl.15 

 

 

Vid protokollet  
 
_________________________  
Jennica Ljung-Baker 
 
 
_________________________  

Lena Tysk 


