Svarte Byalag
Protokoll styrelsemötet 2013-02-19 hos Lars-Åke Holm
Närvarande: Fredrik Bothén, Jenny Graflind, Patrik Karlsson, Sofia von Platen, Lars-Åke Holm, Linda
Christjansen, Håkan Gustavsson, Lars Bjershage och Pontus Carlström.
§1

Föregående protokoll
Pontus går igenom föregående protokoll.

§2

Synpunkter och erfarenheter från årsmötet
Det var ett bra och engagerat årsmöte.

§3

Ekonomi
40 hushåll har betalat årets medlemsavgift. I kassan har vi 26,648kr. Jenny ska synka
mail-adress med boendeadress för att kunna kommunicera mer digitalt. Vi vill få in fler
mailadresser genom att de betalande skriver in sin mail på inbetalningen.

§4

Arbetsgrupper
Skapande av fem grupper inom Byalagets styrelse: Admin, Event, Fix, Utveckling samt
Nytt.

Admin
Patrik
Jenny
Pontus

Event
Janice
Sofia
Linda

Fix
Håkan
Lars B

Utveckling
Fredrik
Linda
Lars B
Lars J

Nytt
Lars-Åke
Lars J
Fredrik
Jenny
Sofia

Eventgruppen
Berättarkväll: Torsdagen den 28 feb kl. 19.00 är det berättarkväll med Kjell Barlöv.
Fredrik, Janice, Sofia och Lars-Åke ska vara på plats.
31 augusti är det bokat för Svartedagen.
Utvecklingsgruppen
Hur kan vi utveckla samarbetet med andra aktörer i Svarte? Vad vill Svarteborna att vi
ska göra? Varför finns vi? Frågor som vi behöver diskutera vidare vid nästa
styrelsemöte.
§5

Kommunikation
Vilken strategi har vi för vår kommunikation. Patrik gör ett utkast över hur vi gör det
idag och mål. Idag har vi hemsida, facebook, Byablad, möjlighet till digitalt nyhetsbrev
som kommunikation utåt.
I snitt har Svarte.se 80 besökare per dag. Under januari hade Svarte.se i snitt 100
besökare per dag.
Styrelsen röstar för att anslagstavlan ska tas bort. Lars-Åke pratar först med Åke.

All dokumentation sker via dropbox. Alla kan inte dropbox. Lars J får visa eller ge
skriftliga instruktioner.
§6

Fokus Svarte
Under mötena har diskussioner gått kring hur centrum kan bli vackrare. Under mötena
har det varit 4-5 grupper som diskuterat. Intressant att alla grupper på mötena
kommer fram till ungefär samma sak kring hur man vill ha det. Processen fortsätter.
Det är ett möte kvar. Vi avvaktar för att se hur tankarna går efter det mötet.

§7

Övrigt
Gympa
Det finns intresse för gymnastik i Svarte. Lars-åke kontaktar Charlo IF för att diskutera i
vems regi det ska ligga under.
Vision 2030
Ystad Kommun vill bjuda in Svarteborna till ett öppet möte sent i vår för att prata
visionärt kring Ystad 2030.
Byalagsrådet
Ansvarig för byalagsrådet Sven-Anders Sölveborn vill komma till ett styrelsemöte och
presentera deras arbete (ca 45 min)
Samlingsplats
Angående samlingsplats i Svarte får utvecklingsgruppen i uppdrag att dra i den frågan.
Intresse för paviljongen.
Tennisplaner
Hur går arbetet i föreningen. Var ligger kostnader för att färdigställa en plan? Hur
mycket ska Byalaget engagera sig i Tennisplanerna? Fredrik återkopplar nästa
styrelsemöte.

Nästa möte
20 mars 18.30 hemma hos Lars-Åke.

Pontus Carlström
Sekreterare

Jenny Graflind
Justerare

Fredrik Bothén
Justerare

