Svarte Byalag
Protokoll fört vid det konstituerande styrelsemötet 2011-03-15 hos Camilla Ahlin Nilsson
Närvarande: Bo Lönnerblad, Camilla Ahlin Nilsson, Fredrik Bothén, Christian Persson, Jenny Graflind,
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
Presentation av nya styrelsen
Samtliga närvarande gör en kort presentation av sig själva.
§3
Val av vice ordförande, kassör samt sekreterare för kommande verksamhetsår
Val av vice ordförande Fredrik Bothén, kassör Jenny Graflind och sekreterare Pontus Carlström.
§4
Utvärdering gårdagens infomöte angående fiberkabel i byn
Fredrik berättar om mötet som hölls på Svarteskolan den 13/3-2011 om fiberkabeldragning. Om
intresse finns bör man gå in och anmäla sig på Ystad energis hemsida. Denna anmälan är bindande.
Fredrik berättar att de nu har delat in Svarte i olika delar. De 50 procents täckning av intresserade
som krävs behöver endast uppfyllas i den enskilda delen.
Camilla tar upp att vi bör se till att få till ännu ett informationsmöte för Svartes invånare så snart som
möjligt. Diskussion om vi ev. ska skicka ut ett formulär med möjlighet att lämna sin åsikt vad man
tycker om fiberkabeldragningen. Information om fiberkabeldragningen finns på hemsidan och det är
viktigt att information kommer ut till Svartes invånare. Vi beslutar att avvakta till nästa möte och tar
åter upp diskussion om att ge Svartes invånare en ny chans att gå på ett möte med information om
projektet.
§5
Aktiviteter 2011; Valborg, Svartedagen och Adventsfika
Följande datum är beslutat kring aktiviteterna 2011. Svartedagen blir den 13 augusti. Adventsfika blir
den 2:e advent. Sofia tar ansvaret som festgeneral för Svartedagen. Carolina tar ansvaret för
adventsfikan och Valborg tar Camilla, Carolina och Jenny ett gemensamt ansvar för.
§6
Valborg: Vem gör vad?
Diskussion kring Valborg och det bål vi hoppas på att kunna ha. Vi beslutar att Bo L. ska höra med
”Nisse” om vi i Svarte byalag och Svartes bybor kan ta del av deras bål nere vid västra kustvägen.
§7
Blomma till bageriet från byalaget?
Camilla köper en blomma som en välkomstpresent från Byalaget i Svarte.
§8
Välkomstbrev med erbjudande från företag – status?
Beslut att vi ska be Lars ta över hanteringen av Svartes företagare som sponsrar välkomstbrevet.
§9
Välkomstpresent till nya Svartebor – status?
Välkomstpresent är inköpt av Jenny. I nuläget finns det en inflyttning till Svarte sedan årets början.
§10
Nyhetsbrev via e-mail i.s.f. byablad i brevlådan. Hur lockar vi till elektroniska
nyhetsbrev?
Beslut att alla i byalaget ska maila Patrik om vad vi tycker är det bästa med Svarte samt lite om oss
själva. Idag har foto tagits av alla som också det ska vara en del av informationen på hemsidan.

Nyhetsbrev skall finnas tillgängligt på hemsida samt via e-mail. Patrik förnyar Byabladets layout.
Diskussion om en fotoinsamling/tävling med bilder på Svarte att skicka in till Byalaget och eventuellt
kora vinnare på Svartedagen. Patrik önskar utöka antalet skribenter på hemsidan.
§11
Vad skall med i nästa byablad/nyhetsbrev? Bageri, bibliotek….
Lokala företagare intervjuas för artikel i Byabladet. Vi börjar med bageriet och följer sedan upp med
antingen pizzerian eller mataffären.
§12
Övrigt
Hemsidan: Beslut att vi ska länka Svarte byalags hemsida till kommunens hemsida.
Ekonomi: Jenny informerar om ekonomiläget. I nuläget har Byalaget 61 medlemmar och 2 företagsmedlemmar.
Firmateckning; Byalagets firma tecknas av ordföranden eller vice ordföranden jämte sekreteraren.
Vid ekonomiska frågor av ordförande eller kassör var för sig. Styrelsen utser Ordförande Camilla
Ahlin Nilsson 780817-3525 samt kassör Jenny Graflind 761218-0146 för Svarte Byalag's firmatecknare
var för sig.
Tennisplanerna: Vi diskuterar om att söka Leaderbidrag till att hålla igång tennisplanerna och att en
tennisförening i Svarte startas. Janice tar kontakt med Gert för en uppskattning av kostnad och tid för
att rusta upp planerna. Vidare måste undersökas hur planerna ska underhållas.
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§13
Nästa möte, när och var?
Nästa möte blir den 10 maj 18.30 hos Bo Lönnerblad på Kustvägen 267.
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