
  
Protokoll Svarte Byalag 210530 kl 10.00-12.00, Uteklassrummet 
 
Närvarande: 
Lars Johansson 
Isabella Kihlström 
Anders Karlgren 
Renate Lang 
 
Frånvarande: 
Mikael Kourtzman 
Maria Wallgren 
 
 
1. Mötet öppnas 
Ordförande Lars hälsar välkommen och mötet öppnas.  
 
2. Förra mötets protokoll  
Förra mötets protokoll godkändes och lades till handlingarna.  
 
3. Protokolljusterare 
Lars (ordförande) och Isabella (sekreterare) utses som justerare. 
 
4. Ekonomi  
Byalaget har idag 46248,13 kronor på banken. 
 
5. Årsmöte 
- lokal  
Lokalen är bokad, det blir i Svarteskolans matsal. Vi får lov att vara 50 personer, av 
den anledningen kommer vi kräva föranmälan. Vi har aldrig varit så många vid ett 
årsmöte tidigare så det bör inte vara ett problem att få plats, men som situationen ser 
ut finner vi det trots allt befogat att alla som avser delta också anmäler sig.  
 
- valberedningen  
Valberedningen har hittat ett antal intressenter till kommande styrelse. Vi i styrelsen 
behöver också hitta passande personer att ingå i en ny valberedning då sittande 
medlemmar inte valt att gå till omval. Vi i styrelsen ska börja kontakta de vi kan 
komma att tänka på.    
 
- verksamhetsberättelse/plan  
Lars redogör för verksamhetsberättelsen/plan.  
 
- ekonomisk berättelse  
Anders redogör för ekonomisk berättelse och vi går igenom de frågor som kommit in 
från våra revisorer sedan de gått igenom bokföringen. 
 



  
- stadgar  
Mikael har haft som uppgift att gå igenom våra stadgar och har lämnat ett förslag till 
Lars inför dagens möte. Mikael har i detta funnit ett behov av stadgeändring rörande 
mötesstruktur. Den rådande pandemin och de begränsningar som den medfört för 
byalagets verksamhet har ställt behovet av en revidering av byalagets stadgar. Detta 
är en fråga för årsmötet att besluta om. Styrelsen vill att årsmötet ger styrelsen i 
uppdrag att ta fram den stadgeändring som behövs samt att till ordinarie årsmöte 
2022 lägga fram ett förslag till beslut.  
 
Styrelsen finner även ett behov av att lägga fram en proposition rörande 
medlemsavgiften. Av tekniska och praktiska skäl bör inte medlemsavgiften till 
Byalaget fastställas för innevarande år vilket läget är idag. Styrelsen föreslår därför 
att årsmötet beslutar att fastställa medlemsavgiften för innevarande år 2021 till 150 
kronor samt även att fastställa avgiften för 2022 till 150 kronor. 
 
- revision  
Anders har kontakten med revisorerna.  
 
- utskick  
Ett byablad med dagordningen till årsmötet ska skickas ut inom kort. Vi kommer här 
också hänvisa till hemsidan där alla handlingar finns att läsa. Vi kommer inte skriva ut 
dessa handlingar utan finner man intresse av att läsa dem så kommer allt finnas att 
tillgå digitalt.  
 
- annons YA 
Lars kommer kontakta dem om att annonsera kallelsen i tidningen. 
 
6. Frågor som vi jobbar/jobbat med  
- Projekt Tunnel  
Fannie som träffade oss vid förra mötet har varit i fortsatt kontakt med Lars. Byalaget 
har inte möjlighet att bekosta projektet, men stöttar det fortfarande. Det är absolut en 
fråga för styrelsen att fortsätta jobba vidare med tillsammans med Fannie och 
kommunen. Om projektet kräver en ansökan där en förening är sökande kan Svarte 
Byalag vara sökande.  
 
- Sociala medier  
Inget nytt. Vi kommer fortsätta jobba med dessa som vanligt. 
 
7. Byablad, nyhetsbrev (se även punkt 5)  
Precis som vi redan avhandlat i punkt 5 kommer vi gå ut med ett byablad. Förutom 
dagordningen till årsmötet kommer vi även ta upp Goodnight Sun och 
Landsbygdsstrategin 
 
 
 



  
8. Från byn  
- busskur  
Christer Andersson har varit i kontakt med Trafikverket och Skånetrafiken, han vet nu 
att det är Frida Gustavsson som ansvarar för detta med busskurer/väderskydd på 
våra två hållplatser. Det är kommunen som finansierar och äger väderskydden och 
Trafikverket som ansvarar för vägen, vilket gör att båda dessa instanser behöver 
vara delaktiga i processen. Det som hänt sedan Christer varit i kontakt med Frida är 
att den busskur som inte används nu är borttagen. Den hade vi kunnat sätta vid 
hållplatsen i Svarte västra om så är möjligt och önska en ny vid Svartån. Christer är 
gärna med och fortsätter dra i frågan. Styrelsen håller med om att det är bra om även 
Byalaget är med och knuffar i frågan.   
 
- kullen  
Vi har fortsatt prata om denna fråga vid dagens styrelsemöte. Vi har kommit fram till 
att detta inte är en fråga för styrelsen att dra i. Vill bybor fortsätta hantera frågan om 
kojorna på kullen är detta fritt val.   
 
- bilapp  
Skaparna bakom denna samåknings-app har valt att avvakta att gå ut med mer 
information i byabladet. Styrelsen stöttar ett hållbart Svarte och kommer så fortsätta 
göra om detta är något som app-skaparna ändrar sig framöver.   
 
13. Byalagsrådet  
Byalagsrådet har inte haft ett möte på ett år. De har årsmöte i september. Lars som 
valt att sluta rekommenderar att någon annan i nya styrelsen eller adjungerad också 
deltar i detta möte så att man blir introducerad i byalagsrådet.   
 
14. Goodnight Sun  
Peter Tegnér var här för att prata med oss om årets Goodnight Sun. Peter är 
intresserad av att köra Goodnight Sun hos oss i Svarte det här året också. Konceptet 
är samma som innan, musik till solnedgången under tre kvällar. Preliminärt pratar vi 
om den 12-14/8 där en etablerad artist och ett stjärnskott (lokal förmåga) uppträder.  
Peter står för allt förutom el, scen (6x3 meter) samt reservplan om det regnar. Vi 
skulle därför behöva preliminärboka exempelvis biblioteket dessa kvällar om det 
skulle regna.  
 
Vi pratar lite om att live-sända framträdandena i år. Vi kommer också behöva börja 
söka sponsring hos bland annat Ystad kommun, Sparbanken Syd och lokala företag. 
Det finns de företag som redan vid förra tillfället visade intresse av att stötta 
arrangemanget, dessa kommer kontaktas.  
 
 
 
 
 



  
15. Övriga frågor 
Routern på Svarte Beach Club är trasig. Lars beställer en ny.  
 
För några år sedan köptes det in en större mängd numrerade badankor. Dessa har 
under en tid förvarats hos en bybo som därefter ska ha lämnat dessa i Lars förråd. 
Lars har dock inte sett till dessa vilket bara kan tyda på att någon eller några har varit 
framme och tagit dem i eget förvar innan dess att Lars upptäckte att de ställts in utan 
hans kännedom. Tråkigt när saker försvinner eller blir stulna, men då vet vi det 
framöver att dessa inte finns att använda i framtiden.  
 
 
 
 
Vid protokollet 
 
___________________________ 
Isabella Kihlström 
 
 
Justeras 
 
_________________________ 
Lars Johansson 
 
 


