
Svarte Byalag 
 
Protokoll fört den 2012-10-10 på Charlo IP 
  
Närvarande: Pontus Carlström, Jenny Graflind, Lars Johansson och Fredrik Bothén.  
 
§1 Mötet öppnas, genomgång av föregående protokoll samt val av justeringsman 
Vice ordförande Fredrik öppnar mötet och går igenom föregående protokoll. Jenny väljs som 
justeringsman. 
 
§2 Ekonomi 
I nuläget har byalaget 238 medlemmar, och på kontot finns 30150 kr. Utgifter för Svartedagen  var 17850 kr 
och  inkomsterna var 8550 kr. Totalt blev Svartedagen en kostnad på 9300 kr, helt i linje med budget.   
  

§3 Byavandring 
Vi väntar på protokoll. Fredrik tar kontakt med kommunen. 
 
§4 Fiberkabel, -status 
Fredrik kommer att ta kontakt med en opennet-kontakt om hur de eventuellt kan hjälpa till för de 
som känner att det är svårt att välja vad man behöver. 
  
§5 Hemsida/byablad 
Nytt byabladsutskick i slutet av oktober med innehåll av berättarkväll, Luciadag med tyngdpunkt på 
den nya matsalen och förfrågan kring intresse av att gå med i byalagets styrelse. 
 
§6 Välkomstbrev med erbjudande från företag/välkomstpresent – status? 
Ingen kontakt med företagen har skett. Inför nästa år skickas fakturorna direkt. Förslag diskuteras 
kring att ha en träff på höst och en på vår för nyinflyttade då de bjuds på en rundvandring i byn samt 
en efterföljande fika. 
 
§7 Anslagstavlan 
Skjuter fram denna punkt till nästa styrelsemöte. 
 
§8 Leader, tennisbanan 
Tennisföreningen har kollat upp kostnader för att fixa till tennisbanorna. Med hjälp av ideellt arbete 
och en kostnad av 15000 kr är tanken att en bana ska bli färdigställd.  
 
§9 Berättarkväll 
Berättarkväll är bokad till den 8 november med Åke Widgren med titel avgång 505 - Episoder från ett 
kringflackande liv, såväl Rovaniemi som Hawaii, samt från livet under två års tjänst i Saudiarabien. 
Nästa berättarkväll är med Kjell Barlöv i jan/feb med titel Organdonation och transplantationer – 
Historik och dagsläget. Förslag inför framtiden är Signe med fokus Marsvinsholm. 
 
§10 Utbyggnad av byn samt centrum – status 
Lars-Åke, Fredrik, Lars och Christian träffade Anna Möller och Hanna Tell på Kommunen kring Svarte 
med huvudpunkt kring trafiksituationen. Projekt Svarte ska skapas för att se Svarte som helhet, t.ex. 
centrum. Arkitekttävling? Tunneln? Parkeringsområde? Vad vill man på sikt med Svarte i kommunen? 
 
§11 Info/skrivelser från byns invånare 
Vi har gått igenom skrivelser från byns invånare. Information har kommit kring Svartedagen Vi tar 
med oss informationen inför nästa års Svartedag. 



 
§10 Övrigt 
Stadgarna 
Ta upp om ändring kring stadgarna när det gäller styrelsens antal, förslagsvis minst en suppleant 
istället för 4 st. 
 
Valberedningen 
Om det är så att man inte har i åtanke att fortsätta i byalagets styrelse ska man göra sig till känna för 
valberedningen. 
 
Luciadagen 
Inför Luciadagen köper vi in priser till lotteriet samt Fredrik talar med bageriet om de vill sälja bröd 
och eventuellt ha något till prisbordet. Pontus pratar med Carolina om hon vill driva dagen. Matsalen 
är bokad mellan kl 14-18. 
 
Byalagsrådet 
Lars-Göran Nilsson och Sven-Anders Sölveborn från Byalagsrådet kan komma till första styrelsemötet 
i januari 2013 och informera om dess verksamhet. 
 
Jenny anmäler byalaget till ”Hela Sverige ska leva”. Genom anmälan får byalaget en försäkring som 
täcker upp olyckor i samband med evenemang. 
 
Lars informerar om Ystads riksteaterförening. Föreningen bjuds in till första styrelsemötet i januari 
2013.  
 
§14 Nästa möte, när och var? 
Nästa möte tisdagen den 11 december, kl 18.00 på Svarte pizzeria.   
Meddela snarast om man kan komma den aktuella dagen till Jenny.  
 
 
 
 
 
 
Camilla Ahlin Nilsson Pontus Carlström Jenny Graflind  
Ordförande  Sekreterare  Justeringsman 
 
 
 
 



Bilaga 1 

Styrelsens sammansättning under 2011 och valberedningens förslag för 

2012 

   2011  Förslag för 2012 

Ordinarie ledamöter med uppgifter   Som ordinarie ledamöter 

Camilla Ahlin Nilsson, ordförande  vald på 1 år  omval 1 år, ordförande 
Fredrik Bothén, vise ordförande vald på 1 år  omval 2 år 
Sofia von Platen, sekreterare omval 2 år  Pontus Carlström 
fyllnadsval 1 år 
Jenny Graflind, kassör    omval 2 år 
Christian Persson, ledamot omval 2 år  ( 1 år kvar) 
Bo Lönnerblad, ledamot    Patrik Karlsson nyval 2 år 
Lars Johansson, ledamot  omval 2 år  ( 1 år kvar) 
 

Suppleanter     Som suppleanter 

Pontus Carlström, suppleant  nyval 2 år  Sofia von Platen 

fyllnadsval 1 år 

Patrik Karlsson, suppleant  fyllnadsval 1 år Lars-Åke Holm nyval 2 år 

Janis Leijon, suppleant   nyval 2 år  ( 1 år kvar) 

Vakant, suppleant  vakant  Carolina Jönsson nyval 2 

år  

 

Revisorer Åke Widgren  vald på 1 år  omval 1 år 

  Kerstin Persson vald på 1 år  omval 1 år 

 

 

Valberedningen har under året bestått av: 

Bengt-Åke Nilsson 
Inger Widgren 
Gert Wemnér 
 
 
 


