Protokoll Svarte Byalag 220206 kl 10.00-12.00, Biblioteket
Närvarande
Jennica Ljung-Baker
Isabella Kihlström
Anders Karlgren
Lukas Olsson
Renate Lang
Frånvarande
Jocelyn Ibarra
Paulin Jönsson

1. Mötet öppnas
Ordförande Jennica hälsar välkomna och mötet öppnas.
2. Förra mötets protokoll
Förra mötets protokoll godkändes och lades till handlingarna.
3. Protokolljusterare
Jennica (ordförande) och Isabella (sekreterare) utses till justerare.
4. Ekonomi
Byalaget har idag 41014 kronor på banken. Vi har gått ut med medlemsavier i
månadsskiftet jan/feb. Om ca två månader kommer vi gå ut med en påminnelse.
5. Kommande händelser
• Goodnight Sun 2022
Isabella har tagit fram ett utkast på sponsorbrev med tre paketerbjudanden. Det är
dags att ansöka om spons hos Sparbanken Syd och Ystad kommun. Vi kommer
lägga ut sponsorpaketen på våra sociala medier, på nyhetsbrev och i byablad samt
direktkontakta företag. Till nästa möte kommer vi alla ta med oss en lista på företag vi
tänker att vi hade kunnat kontakta.
I år kommer vi kolla med årskurs 6 om de skulle kunna tänka sig att sälja varm dryck
under konserterna för att få in en insamling till sin klassresa.
• Årsmötet 2022
Matsalen är bokad. Kallelsen ska gå ut i Ystad Allehanda i månadsskiftet
februari/mars. Vi kommer ta in anmälan till årsmötet via mail, för trots släppta
restriktioner vill vi ändå kunna ha kontroll på antalet som kommer.

6. Valberedningen
Annika Weitner och Maria Wallgren från Valberedningen besöker oss idag. Vi har en
styrelsemedlem som valt att inte gå till omval nästa år. Vi har också en revisor som
valt att inte gått till omval. Vi har även en från valberedningen som kommer lämna
uppdraget. Vi i styrelsen hade tyckt att det varit bra att få in någon som tycker det är
kul att jobba med hemsida och sociala medier.
7. Saker vi jobbar med
• Hemsidan
Isabella kontaktar Patrik om han kan hjälpa oss uppdatera hemsidan med protokoll.
• AutoMat
Inget nytt.
• HLR
Inget nytt.
• Stadgar
Anders har tagit fram ett utkast på stadgeändringar som kommer publiceras med de
handlingar som läggs ut i samband med kallelsen till årsmötet.
• Domänen svarte.se
Isabella har tagit fram ett utkast som kommer lyftas på årsmötet. Vi kommer ta en
avgift på 200:- för en sådan domänplats.
• Anslagstavla
Inget nytt.
• Företag och föreningar i Svarte
Isabella har tagit fram en utkast som vi kommer kunna gå ut med i samband med
exempelvis Svartedagen.
• Fartkamera/hastighetskamera
Lukas fortsätter jaga i frågan.
• Dusch/fotbad
Ansökan till kommunen behöver göras.
8. Byablad/Nyhetsbrev
Vi kommer gå ut med nyhetsbrev som innehåller kallelse och dagordning till
årsmötet. Detta sker när alla handlingar är redo att publiceras i början av mars.

9. Från byn
• Källsorteringen
Lukas anmäler via ”Felanmälan Ystad kommun”
• Plantering och upprustning kring tågstationen
Jennica pratar med André inför bygger av AutoMat att vi önskar att han ligger på om
att när ytan vid stationen repareras så ska det göras fint med växtlighet och kanske
någon sittbänk. Detta är det första som besökare möts av i byn och bör därför vara
inbjudande
• Busskur Svarte Svartån
Vi har fått återkoppling rörande arbetet med att försöka få till en busskur vid Svarte
Svartån. Arbetet fortgår och ligger nu hos Trafikverket.
• Tunneln
Fannie vill fortsätta diskussionen angående henens projekt med tunneln. Jennica tar
kontakt med Fannie och Veronica
11. Övriga frågor
• Uteklassrummet: vi har fått många anmärkningar på att barn leker med tältet
och bygget runt det vilket riskerar att skada föremålen. Jennica kontaktar
rektorn på skolan för att påpeka dels risk för skadegörelse och dels att det
upplevs som att uteklassrummet sällan används.
12. Till nästa möte
Jennica:
• kontaktar skolans rektor angående uteklassrummet/hänglås på skåpen samt
erbjuda åk 6 att sälja varm dryck på plats i samband med Goodnight Sun
• kontaktar Lars om hur sponsring av Goodnight Sun tidigare sökts hos Ystad
kommun och Sparbanken Syd
• förbereder verksamhetsberättelse och verksamhetsplan till årsmötet
• kontaktar André angående AutoMat och nämner då även att det ligger
önskemål om att ytan runt om görs fin och attraktiv
• kontaktar Veronica Green angående tunneln
Isabella:
• förbereder kallelsen, dagordningen och valberedningens förslag till styrelse
inför årsmötet
• kontaktar Patrik om hemsidan för att lägga upp protokoll och kallelsen till
årsmötet
Lukas:
• felanmäl grusplanen vid källsorteringen

Renate:
• förbereder avtackningsgåva för de som inte går till omval
Anders:
• förbereder förslag till stadgeändring, resultatrapport och balansrapport till
årsmötet
• ansökan till kommunen om dusch/fotbad
Alla:
•

ta med en lista på företag vi kan kontakta för sponsring av Goodnight Sun

13. Nästa möte
27/2 kl. 10

Vid protokollet
_________________________
Isabella Kihlström

Justeras
_________________________
Jennica Ljung-Baker

