
Svarte Byalag 
 
Protokoll årsmöte 2013-02-03 på Svarte skola, matsalen  

  
 

§1 Stämmans öppnande och fråga om dess behöriga utlysande 

Fredrik Bothén hälsade medlemmarna välkomna samt öppnade stämman.  

 

§2 Val av mötesordförande och sekreterare. 

Till ordförande valdes Fredrik Bothén. Till sekreterare valdes Pontus Carlström. 

 

§3 Stämmans behöriga utlysande 

 Årsmötet har annonserats i YA, på hemsida och på facebook. 

 

§4 Godkännande av dagordningen  

Dagordningen godkändes. 

 

§5 Val av två justeringsmän 

Två protokolljusterare valdes, Lars Johansson och Linda Christjansen. 

 

§6 Styrelsens berättelse över verksamhet och räkenskaper 

Camilla föredrog styrelsens verksamhetsberättelse för 2012.  

 

§7 Ekonomisk redovisning och fastställande av resultat och balansräkning 

Jenny föredrog räkenskaper för 2012. De godkändes och lades till handlingarna.  

 

§8 Revisionsberättelse 

Revisionsberättelsen föredrogs av Åke Widgren. Den godkändes och lades till 

handlingarna. 

 

§9 Ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen omfattar 

 Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2012. 

 

§10 Till årsstämman inkomna motioner 

Inga inkomna motioner, men frågor som tas upp under §18. 

 

§11 Val av ordförande i byalaget på ett år 

 Till ordförande valdes Lars-Åke Holm på ett år. 



§12 Val av övriga styrelseledamöter och suppleanter 

Till styrelseledamöter valdes Janice Leijon (omval 2 år), Pontus Carlström (omval 2 

år), Lars Johansson (omval 2 år). Som suppleanter valdes Sofia Von Platen (omval 2 

år), Linda Christjansen (fyllnadsval 1 år), Håkan Gustavsson (nyval 2 år) och Lars 

Bjerhage (fyllnadsval1 år). Utöver detta har Fredrik Bothén, Jenny Graflind och Patrik 

Karlsson ett år kvar som ordinarie ledamöter. 

 

§13 Val av revisorer och suppleant 

Till revisorer valdes Kerstin Persson och Åke Widgren. Båda nyval på 1 år. Ingen 

suppleant valdes. 
 
 

§14 Val av valberedning 

Till valberedning valdes för 2013: Bengt-Åke Nilsson (sammankallande), Bo 

Lönnerblad och Christian Persson.  

 

§15 Fastställande av medlemsavgift 

Fastställande av medlemsavgift på 100 kr antogs.  

 

§16 Fastställande av verksamhetsplan för året 

Lars-Åke Holm gick igenom verksamhetsplanen för verksamhetsåret 2013. 

 

§17 Fastställande av styrelsearvode  

Styrelsen tar ut ett arvode i form av en middag vid årets sista möte. 

 

§18 Övriga frågor. Fråga som väcks av enskild medlem skall ha ingetts till styrelsen 

senast 14 dagar före årsstämman och redovisas i kallelsen till denna. 

• Boende saknar gymnastik i Svarte eller exempelvis Zumba. Styrelsen 

kommer att arbeta med frågan.  

 
• Anslagstavlans vara eller icke vara. Styrelsen ska arbeta vidare med 

frågan och återkomma.  

  
 

§19 Övriga diskussionsfrågor 

• Önskemål om att en grupp ska arbeta med frågor kring Svartes 

utveckling. Åsikter om att det behöver bli ett större tryck från byn för att 

projekt ska bli verklighet.  
 

• Önskemål om att den rätta stadgan ska ligga ute på hemsidan och om 

att få ta del av Byalagsvandringens protokoll. Protokollet är inte 



färdigskrivet från kommunens håll och delges så fort byalagets styrelse 

får det.  

 

• Snöröjningen har inte fungerat tillräckligt bra enligt några boende. Det 

tar för lång tid innan plogningen genomförs och den är inte tillräckligt 

bra utförd. Styrelsen arbetar vidare med frågan. 

 

• Kommer busskuren tillbaka till kustvägen efter cykelvägsbygget? 

Byalaget tar med frågan.  

 

• Förslag på att göra en ny mätning av hastigheter längs kuststräckan 

genom Svarte för att ha något att jämföra med tidigare mätning. 

Önskemål om metoder att sänka hastigheten genom Svarte.  

 

• Vilka möjligheter ska finnas för byalagets kassa att göra investeringar 

för byn? Diskussion kring renovering av exempelvis tennisplan och 

gamla förskolan. Årsmötet anser att det är en god tanke men fokus 

måste ligga på Svarte bys bästa som utgångspunkt.  

 

• Diskussion kring dåligt underhåll av vägarna. Gång- och cykelbanor är 

belagda med is. Dräneringen är undermålig. Byalaget ska arbeta vidare 

med frågan.  

 

• Önskemål om att ha arrangerade träffar innan större möten med 

kommun o.d. En möjlighet är att ha öppna styrelsemöten. Tankar om att 

ha röstning via hemsidan.  

 

Avtackning av avgående ordförande Camilla Ahlin Nilsson. Avtackning även av 

Christian Persson och Carolina. 
 

§20 Mötets avslutande 

 Fredrik Bothén avslutar mötet.  

 
 
 
 
 
 
 

Pontus Carlström  Lars Johansson Linda Christjansen 

Sekreterare   Justerare  Justerare 
  


