
Svarte Byalag 
 
Protokoll fört vid det konstituerande styrelsemötet den 2012-03-06 på Charlo IP 
  
Närvarande: Camilla Ahlin Nilsson, Fredrik Bothén, Patrik Karlsson, Lars Johansson, Janice Lejion, 
Pontus Carlström, Sofia von Platen, Christian Persson och Jenny Graflind. 
 
§1 Mötet öppnas, genomgång av föregående protokoll samt val av justeringsman 
Ordförande Camilla Ahlin Nilsson öppnar mötet och går igenom föregående protokoll. Carolina väljs 
som justeringsman. 
 
§2 Presentation av nya medlemmar samt val av poster för 2012 
Lars-Åke Holm är ny medlem i styrelsen.  
Camilla Ahlin Nilsson är ordförande även 2012, Fredrik Bothén är Vice Ordförande, Jenny Graflind är 
kassör och Pontus Carlström är sekreterare. 
 
§3 Ekonomi 
Utgifter sedan förra mötet har varit från årsmötet och berättarkvällen. 
 
§4 Rabatt/erbjudande medlemmar - status 
Inget nytt på denna punkt.  
 
§5 Fiberkabel 
Med fiberkabeln kan du se på fler kanaler i HD enligt ett infomöte Fredrik har varit på. Fredrik ska vid 
nästa infomöte fråga kring praktiska detaljer för att få lite tips. 
  
§6 Svarteaktiviteter 
Berättarkväll, Valborg och Svartedagen 
Berättarkvällen var lyckad. Cirka 25 personer kom. Vi vill fortsätta med detta. På måndag ska Charlo 
och Byalaget ha möte kring Valborg under året. Träff hos Sofia. 25 augusti blir Svartedagen. Dagen 
kommer att vara på stranden. Festen på kvällen vill byalaget ha på stranden även detta år. Först 
behöver vi mäta upp ytan på stranden och veta måtten på tälten. Sofia tar reda på tältmåtten. Sofia, 
Christian och David mäter marken om det är möjligt att sätta upp två tält. Sofia har bokat bandet 
”the Fishermans”.  
 
Inför Valborg behöver vi veta när vi kan lämna material till bålet. Charlo och Byalaget tar upp det på 
måndagens möte. Anders, Charlo, kollar upp kring en kör på valborg. Diskussion kring korvgrillning 
och tältuppsättning samt vårtalare. 
 
§7 Hemsida/byablad 
Nästa byablad ska delas ut i mitten av april. Tryckt i början av april. Innehåll på byabladet kan vara 
kring berättarkvällen, årsjubileum på bageriet, information och datum om valborg, datum för 
Svartedagen, ”håll Svarte rent” och påminnelse för betalning. Baksidan ska finnas tillgänglig för de 
företagare som vill annonsera. Fyra platser ska finnas tillgänglig. Lars mailar ut till de lokala 
företagarna. Lars delar ut i södra delen och Pontus delar ut i norra delen av Svarte.  
 
§8 Välkomstbrev med erbjudande från företag/välkomstpresent – status? 
Lars kontrollerar om det är någon ny som har flyttat in.  
 
§9 Anslagstavlan 



Vi fortsätter att rensa anslagstavlan. Lars är ansvarig. Vi fortsätter att se på alternativ på 
anslagstavlor. Inget klart än. 
 
 
§10 Leader, tennisbanan 
En tennisförening är startad. Jakob Küster är ordförande i föreningen. Föreningen är inte kopplad till 
byalaget. 
 
§11 Info/Skrivelser från byns invånare 
En kommentar har kommit in efter berättarkvällen. Förslag på ny berättare är Signe Bernkull 
Fågelberg, historiskt kunnig kring Marsvinsholm. 
 
§12 Övrigt 
Medlemskort läggs på pizzerian för avhämtning istället för utdelning. Sofia kollar upp med pizzerian. 
Vi har undersökt vidare kring boken Disas Ting som välkomstpresent. Det ska finnas några böcker 
kvar men vi ska undersöka vidare. 
 
Diskussion kring ”hålla Svarte rent”. Det är glest med latriner och hur kan vi få alla att plocka upp 
hundbajs efter sig. Kan vi förändra detta på ett trevligt sätt. Vi kan utlysa en tävling på skolan. 
Vinnande bild blir tryckt på baksidan av Byabladet samt ett pris till vinnande bidrag. Camilla hör med 
rektor Henrik.  
 
Byavandring i september. Saker att ta upp vid detta tillfälle är t.ex. parkeringen vid Musikgatan och 
latriner. 
 
§13 Nästa möte, när och var? 
Nästa möte tisdagen den 24 april, kl 18.30 på Charlo IP.  
 
 
 
 
 
 
Camilla Ahlin Nilsson Pontus Carlström Carolina Jönsson  
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 
 
 
 


