Protokoll Svarte Byalag 211128 kl 10.00-12.00, Biblioteket
Närvarande
Isabella Kihlström
Anders Karlgren
Renate Lang
Jocelyn Ibarra
Lukas Olsson
Paulin Jönsson
Frånvarande
Jennica Ljung-Baker

1. Mötet öppnas
Ordförande Jennica kan inte delta i dagens möte. Till ersättare för vid dagens möte
utses Paulin som hälsar alla välkomna och mötet öppnas.
2. Förra mötets protokoll
Förra mötets protokoll godkändes och lades till handlingarna.
3. Protokolljusterare
Paulin (tillfällig ordförande) och Isabella (sekreterare) utses till justerare.
4. Ekonomi
Byalaget har idag 36750 kronor på banken. Vi har idag 245 medlemmar.
5. Komplettering av protokoll
Isabella har sedan föregående möte sammanställt den information som banken
saknade av oss. Jennica har i sin tur skickade detta vidare till banken.
6. Kommande händelser
• Tågstoppet 1/11-15/12
Tågstoppet är igång. Det har framkommit till styrelsen att man som boende i området
upplever det som smidigare än förra gången. En del kritik har kommit in från
resenärer angående att det upplevs väldigt rörigt på platsen. Det saknas bussvärdar
och tydlig skyltning på bussen om vart de kör vilket skapar ett onödigt kaos. En tydlig
uppmärkning om bussens färdriktning eller om det t.ex. är en direktbuss till särskild
anhalt hade underlättat.
• Advent
Vi har medvetet undvikit att planera fler aktiviteter nu när man sett att smittalen åter
gå upp, men inför nästa år hoppas vi kunna bjuda in till exempelvis glöggmingel i
adventstider.

• Goodnight Sun 2022
I år har vi gott om tid på oss att förbereda inför Goodnight Sun. Redan nu kan vi
fördela ut ansvarsområden oss emellan. Till nästa gång ska vi alla ha funderat på
vilka ansvarsområden vi vill ta på oss, exempelvis att söka sponsorer, gåva till
artisterna, söka tillstånd hos polisen, boka biblioteket, marknadsföring på sociala
medier, skriva pressrelease osv.
• Januari-evenemang 29/1
Jocelyn har en idé om ett evenemang under januari där vi tänker oss hyra matsalen
och bygga upp ett antal stationer för barn ca 6-10 år. Jocelyn kommer skriva
samman en text om eventet. Styrelsen kommer bjuda på fika. Vi kommer efterlysa
bybor som skulle kunna hjälpa oss att hålla i någon station, exempelvis en
ansiktsmålare och någon som är duktig på att blåsa ballongdjur. 29/1 kl. 12-14.

7. Saker vi jobbar med
• Hemsidan
Paulin och Patrik har haft kontakt och bokat möten som behövts bokats om vid flera
tillfällen.
• AutoMat
Inget nytt.
• HLR
Inget nytt.
• Stadgar
Anders har gjort ett utkast på förändringar i våra stadgar som han mailat ut till oss i
styrelsen. Alla ska återkoppla till Anders oavsett om man har något att tillägga eller
inte. Återkoppling bör ske snarast möjligt, men absolut senast 31/12.
• Domänen svarte.se
Vi har idag beslutat att det här är en punkt vi kommer lyfta på årsmötet. Planen är att
vi, mot en symbolisk summa, kommer erbjuda bybor att skaffa sig en mail-adress
under domänen svarte.se
• Almanacka
Det har inkommit beställning på 36 stycken almanackor. Renate kommer nu kontakta
de som köpt för att komma överens om betalning och avhämtning.
• Trottoarpratare
Anders har ordnat så vi får låna en trottoarpratare vid behov.

• Anslagstavla
Inget nytt.
• Företag och föreningar i Svarte
Vi skulle vilja komma i kontakt med företag och föreningar i Svarte. Isabella ansvarar
för att skriva ihop en text vi kan trycka i byabladet/nyhetsbrev.
• Fartkamera/hastighetskamera
Lukas har varit i kontakt med ATK men inte fått svar än.
8. Utvärdering av aktivitet
• Halloween
Halloween blev ett väldigt uppskattat evenemang som drog ca 50 personer. Många
har önskat sig att göra det till en tradition.
9. Byablad/Nyhetsbrev
Vi planerar för byablad och nyhetsbrev
• God Jul och Gott nytt år
• Tack från styrelsen
• Planer till våren
• Efterlysning av ansiktsmålare, ballongdjur
• Önskelista – små åtgärder i byn, aktiviteter, berättarkvällar (tips-mail)
10. Från byn
• Dusch/fotdusch
Vi beslutar lägga denna punkt under händelser vi arbetar med, detta är något vi vill
söka för under nästa år.
• Pärmar med utklipp från/om byn
Vi har fått förfrågan om att ta emot 10 stycken pärmar med utklipp från och om
Svarte från 50-talet och framåt. Detta tycker vi är en fantastisk gåva. Vi kommer fråga
biblioteket om de vill förvara pärmarna så att fler ska få möjlighet att ta del av dessa.
11. Övriga frågor
• Skönadal-sjön
Det finns tankar på att tömma sjön för att av ekonomiska skäl slippa renovera upp
bron. Detta tycker vi hade varit fruktansvärt för djur och natur att tömma sjön. Livet
kring denna är något vi vill bevara. Renate kollar upp om det finns något vi kan göra
för att förhindra detta.
• Spånar på framtida aktiviteter
Vi spånar snabbt på lite saker vi hade velat anordna under våren 2022. Saker vi
pratar på är exempelvis att köra en garageloppis där bybor i förväg anger sitt hushåll
så vi kan sprida vart man som loppisfyndare kan vandra runt. En annan sak vi tänker

oss är att anordna ett event där företag och föreningar i byn kan marknadsföra sig,
både fysisk men också genom att synas i våra sociala medier och på vår hemsida. Vi
planerar för en kläd- och leksaksbytardag samt för någon aktivitet kring påsk.
12. Till nästa möte
• Alla: vad vill du ansvara för gällande Goodnight Sun
• Alla: återkopplar till Anders angående utkast för stadgeändringar
• Alla: meddelar till Anders eventuella allergier eller specialkost
• Paulin: bokar möte med Patrik om hemsidan
• Isabella: text till byabladet
• Jocelyn: marknadsför januari-eventet
• Jennica: bokar matsalen 29/1 kl. 11-15
• Jennica: återkopplar till personen som vill ge bort utklippen för att ta emot
pärmarna, samt hör med biblioteket om de vill ta hand om dessa
• Renate: kolla upp om skön i Skönadal
• Anders: ordnar med en macka till nästa möte
13. Nästa möte
9/1 kl. 10
Till detta möte kommer styrelsen få en matigare smörgås. Allergier eller specialkost
skickas snarast till Anders.

Vid protokollet
_________________________
Isabella Kihlström
Justeras
_________________________
Paulin Jönsson

