Svarte Byalag
Protokoll fört den 2012-04-24 på Charlo IP
Närvarande: Camilla Ahlin Nilsson, Janice Lejion, Pontus Carlström, Carolina Jönsson, Jenny Graflind
och Lars- Åke Holm.
§1
Mötet öppnas, genomgång av föregående protokoll samt val av justeringsman
Ordförande Camilla Ahlin Nilsson öppnar mötet och går igenom föregående protokoll. Jenny väljs
som justeringsman.
§2
Nya medlemmar i styrelsen
Lars-Åke presenterar sig.
§3
Ekonomi
202 medlemmar. Lägga ut en påminnelse om medlemskap i brevlådorna. Lars behöver kolla upp
företagen. Baksidan kan nyttjas som ett inbetalningskort. Fredrik kollar upp med Ystad Energi om de
vill annonsera på baksidan av byabladet igen. Skriv information på byabladet om annonsering önskas
på byabladet så kan man maila info@svarte.se.
§4
Rabatt/erbjudande medlemmar - status
Inget nytt på denna punkt. Lars kollar upp om det finns några nyinflyttade.
§5
Fiberkabel
Inget nytt på denna punkt.
§6
Svarteaktiviteter
Valborg
Uppsättning av tält den 30 april. Finns folk för det från Byalaget och Charlo. River tältet 16.30 den 1
maj. Litet bål att grilla vid. Kiosken är öppen under kvällen. Byalaget ordnar blomsterpinnar och
marschmellows. Det går att köpa korv att grilla på plats. Camilla inleder med välkomsttal och aviserar
allsång ”Vintern rasat”. Lapp med vers delas ut. Informationsblad sätts upp på anslagstavla och
förskola/skola.
Svartedagen
Dagen är bokad till den 25 augusti. Fishermans är bokade och restaurangen kommer ordna med
maten.
§7
Hemsida/byablad
Pontus dokumenterar Valborg.
§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
Ingen ny information.

§11
Info/Skrivelser från byns invånare
Byalaget har fått in många synpunkter kring alla bilar som parkerar på Musikgatan. De boende på
Musikgatan önskar att Byalaget engagerar sig i denna fråga. Det är lagligt att stå parkerad på
Musikgatan och är i nuläget svårt att påverka. Vi kommer att beakta synpunkterna från de boende i
samråd med kommunen i samband av utvecklingen av Svarte centrum.
§12
Utbyggnad av byn samt centrum – status
Lars-Åke tar ansvar för denna fråga. Midroc har information om det.
§13
Övrigt
”Håll Svarte rent”. Barnen på skolan har varit ute och plockat skräp. Skolan hör av sig om när
teckningarna är färdiga. Juryn utser en vinnare.
Byalaget ska kolla om det har kommit upp en ny vimpel vid stranden.
Ge förslag på datum för eventuell ny berättare, Signe Bernkull Fågelberg, historiskt kunnig kring
Marsvinsholm. Förslag på ny berättare Kjell Barlöv, kring transplantationer.
§14
Nästa möte, när och var?
Nästa möte den 7 juni, kl 18.30 på Charlo IP.
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Bilaga 1

Styrelsens sammansättning under 2011 och valberedningens förslag för
2012
2011
Ordinarie ledamöter med uppgifter
Camilla Ahlin Nilsson, ordförande
Fredrik Bothén, vise ordförande
Sofia von Platen, sekreterare
fyllnadsval 1 år
Jenny Graflind, kassör
Christian Persson, ledamot
Bo Lönnerblad, ledamot
Lars Johansson, ledamot

Förslag för 2012
Som ordinarie ledamöter

vald på 1 år
vald på 1 år
omval 2 år

omval 2 år
omval 2 år

Suppleanter

omval 1 år, ordförande
omval 2 år
Pontus Carlström
omval 2 år
( 1 år kvar)
Patrik Karlsson nyval 2 år
( 1 år kvar)

Som suppleanter

Pontus Carlström, suppleant

nyval 2 år

Sofia von Platen

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

vald på 1 år
vald på 1 år

omval 1 år
omval 1 år

fyllnadsval 1 år

år
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