Svarte Byalag
Protokoll styrelsemötet 2011-05-10 hos Fredrik Bothén
Närvarande: Camilla Ahlin Nilsson, Fredrik Bothén, Christian Persson, Jenny Graflind, Patrik Karlsson,
Lars Johansson, Sofia von Platen, Carolina Jönsson, Janice Leijon och Pontus Carlström.
§1
Mötet öppnas, genomgång av föregående protokoll
Ordförande Camilla Ahlin Nilsson öppnar mötet.
§2
Ekonomi
227 har betalat in medlemsavgiften.

§3
Medlemskort, rabatter medlemmar
Göra ett vykort/kort med medlemsnummer som något bevis för att vara medlem. Jenny kollar i sitt
medlemsregister hur det går att skriva ut medlemskort. Lars kollar upp vilka företag som ger
Byalagets medlemmar rabatt idag. Gjort senast siste maj.
§4
Fiberkabel
Avvaktar och ser hur långt man når i uppnåendekvoten i Svarte för utbyggnad av fiberkabelnätet. Via
ösy.se kan man se hur många som anmält sig i abc-områden. Det går också bra att titta via Svarte.se.
Fredrik kontaktar Ösy om de vill använda baksidan på Byabladet till att informera om
Fiberkabelnätet.
§5
Valborg: Utvärdering. Tankar inför 2012
Valberg var lyckat. 150 personer kom. Skulle kunna göra mer nästa år, t ex sälja lotter, grilla
pinnbröd. Förslag är att bjuda in Christer Henriksson som Valborgstalare nästa år.
§6
Svartedagen: Aktiviteter: Trollkarl, skattjakt, polis och brandbil m.m. Arbetsgrupp
för Svartedagen.
Svartedagen är bokad till den 13 augusti. Tar upp anmälningar och säljer biljetter när planeringen är
klar. Tält, catering och liveband som förslag. Sofia, Camilla, Jenny, Christian och Lars planerar upp
dagen. Information kommer med nästa Byablad.
§7
Hemsida /Byablad
Byalaget är mycket nöjda med Nya Byabladet. Nya anmälningar kommer dagligen till det digitala
nyhetsbrev. Carolina går och intervjuar butiken i Svarte för att få med reportaget i nästa Byablad.
Meddela via hemsidan om ifall någon inte fått Byabladet så delas det ut till dem.
§8
Välkomstbrev med erbjudande från företag – status
Lars ansvarsområde. 7 företag har betalt. Välkomstbrev, reklam och present delas ut. Lars kollar upp
hur vi kan få lista över nyinflyttade.
§9
Välkomstpresent till nya Svartebor – status?
Se paragraf ovan.
§10
Ledamot/Suppleant, förändringar
Sofia tar rollen som sekreterare och Pontus tar rollen som vice sekreterare.

§11
Leader
Christian undersöker vad som gäller för fastigheten/kiosken på stranden. Kan vi utnyttja den på
något sett?
Janice har hört vad det skulle kosta att rusta upp tennisplanerna. Kommer bli mycket jobb och
kostsam enligt henne. Sofia undersöker vidare till nästa möte.
§12
Övrigt
Bo ska kolla belysning i tunneln. Bo ska undersöka arkivering av gammalt Byalagsmaterial.
Bo undersöker om det kan bli fler papperskorgar vid cykelvägen utanför stora lekplatsen.
Patrik bjuder in Charlo till nästa styrelsemöte för att diskutera samarbetsformer.
§13
Nästa möte, när och var?
Nästa möte blir måndagen den 20 juni kl 19.00 hos Bo Lönnerblad på Kustvägen 267.

Camilla Ahlin Nilsson
Ordförande

Pontus Carlström
Vice Sekreterare

Patrik Karlsson
Justeringsman

