
Svarte Byalag

Protokoll styrelsemötet 2013-09-18 hos Lars-Åke Holm

Närvarande: Lars-Åke Holm, Lars Johansson, Pontus Carlström, Jenny Graflind, Lars 
Bjershög, Fredrik Bothén, Håkan Gustavsson

§1! Föregående protokoll
! Föregående protokoll gås igenom.

§2! Ekonomi
! 212 medlemmar har betalat årets medlemsavgift. LÅ tar reda på adressregister för 
! Svarte. I kassan finns 41 913 kr. Svartedagen har kostat 3164 kr hittills. Några 
! mindre kostnader är fortfarande inte redovisade. 17 000 kr plus för detta året.

§3! Kommunikation
! Vi screenar de enkätsvar vi har fått in. Vi avvaktar analys tills vi fått in alla 
! enkäter. Det vi snabbt kan se är att det finns stort intresse för träningsaktiviteter. 
! Den informationen ska upplysas för Friskis och Svettis av Lars. Annat intressant är 
! berättarkvällar och gemensamma upphandlingar. När hela analysen är gjord 
! publiceras den. 

! Diskussioner kring vilka som skulle vara intressanta att bjuda in för berättarkväll. 
! Lars-Åke och Lars J ska undersöka mer.

§4! Aktiviteter
!
! Svartedagen
! Megafon hade varit bra.
! Strukturera upp fotbollen. Göra en tävling av det.
! Allt var för barn. Det borde finnas något för äldre. Hur når vi andra målgrupper?
! Loppens längd behövs funderas över. I år var det 500 m, 500 m, 1000 m, 2000 !m.
! Det var lång väntan att bli målad. Det var populärt. Kanske var 4 st nästa år.
! Cirka 200 personer var där.
! Försäljningen för skolklasserna gick bra.
! Försöka planera upp dagen i mars månad.
! Löptävling för vuxna diskuteras (Mossby-Svarte).
! Tennis? Boule? Kunskapstävling för barn?

! Advent
! 8 december kl. 15-17 är bokad. Kan skolans Lussetåg sjunga på advent? Vi bokar 
! skolan för evenemanget. Janice handlar priser. Fredrik bokar lokalen. Godispåsar 
! till barnen. Fredrik ordnar en tipsrunda.

! Valborg
! LÅ frågar kyrkokören redan nu om de kan 2014. Christel (kommundirektör i Ystad) 
! blir tillfrågad om hon kan vara talare. Var ska vi ha det? Grusplanen blir 
! konstgräsplan och kan därmed inte användas till det ändamål. Ska det vara en 
! egen liten brasa vid stranden. Lars och Fredrik tar ansvar för Valborg.
! !



§5! Fokus Svarte
! Styrelsen beslöt att vi ska skicka in ett slutgiltigt remissvar angående detaljplanen 
! om utbyggnad. Hela den skrivelsen ska hela styrelsen ta del av innan den skickas 
! in den 28 september.
!

§6! Övrigt

! Byalagsrådsmöte har möte måndagen den 23. Lars J anordnar det och fixar något 
! lätt att äta. LÅ kommer att vara där för att prata kring fokus Svarte. !
!
! Badtermometer
! Inköp av badtermometer och griffeltavla avvaktar vi med att köpa in.

! Österlen lyser
! Vi engagerar oss inte i detta evenemang. Vi gör i så fall något eget.

! Boken ”Där disorna dansar”
! Fredrik tar upp kontakten med att kunna köpa rättigheterna att få publicera delar av 
! boken på hemsidan.

! Kommunens planteringar
! Hur ser vi på planteringarna och vårdnaden av naturen i Svarte? Sköter kommunen 
! det eller är det bristfälligt? Synpunkter och förbättringar meddelas kommunen av 
! Lars. 

! Charlos konstgräs
! Byalagets styrelse har beslutat att köpa en kvadratmeter konstgräs för 1000 kr. 

! Tennisbanans hus
! Ser förfallet ut. Tennisföreningen har som avsikt att renovera det utvändigt i första 
! hand.

! Nästa möte
! Tisdagen den 29 oktober.

!

! ! !
! Pontus Carlström! ! Fredrik Bothén! ! Lars Johansson
! Sekreterare! ! ! Justerare! ! ! Justerare
!


