Svarte Byalag
Protokoll fört den 2012-08-28 hemma hos Camilla Ahlin Nilsson
Närvarande: Janice Lejion, Pontus Carlström, Jenny Graflind, Lars Johansson och Camilla Ahlin
Nilsson.
§1
Mötet öppnas, genomgång av föregående protokoll samt val av justeringsman
Ordförande Camilla öppnar mötet och går igenom föregående protokoll. Jenny väljs som
justeringsman.
§2

Ekonomi

I nuläget har byalaget 234 medlemmar, och på kontot fanns 45,631kr, då har alla inbetalningar för svartedagen
gjorts men inga utlägg/kostnader har betalats.

§3
Uppföljning / utvärdering EM-match
Trevlig tillställning. Ca 65 personer dök upp.
§4
Uppföljning / Utvärdering Svartedagen
Trevlig dag. Tipsrundan uppskattades. Det blev inte så mycket av femkampen. Behövs kanske inte
nästa år. Hopptornet var populärt och piraten var trevligt. Kaffe efterfrågades. Ordna med det till
nästa år och kanske något ytterligare. Kan vi lägga upp tipsrundan på hemsidan. Kanske som en quizz.
90 korvar och 60 festis gick åt. Kvällen var ett uppskattat arrangemang.
§5
Byavandring
Fem personer från kommunen samt Fredrik och Lars genomförde byavandringen. Protokoll kommer
att komma från kommunen. Protokollet kommer att läggas ut på hemsidan när Byalaget får ta del av
det.
§6
Rabatt/Erbjudande medlemmar- status
Från och med 2013 stryks detta p.g.a. svårigheter att få det.
§7
Hemsida/byablad
Patrik ska lägga ut text och bild från Svartedagen.
§8
Välkomstbrev med erbjudande från företag/välkomstpresent – status?
Lars kontaktar företagen.
§9
Anslagstavlan
Diskussioner kring en ny anslagstavla som ska finansieras av företagare.
§10
Leader, tennisbanan
Ingen ny information.
§11
Berättarkväll
Diskussioner kring att arrangera en berättarkväll i slutet av november med Signe med fokus
Marsvinsholm.
§12
Övrigt
Inga övriga punkter.

§14
Nästa möte, när och var?
Nästa möte den 10 oktober, kl 18.30 på Charlo IP.

Camilla Ahlin Nilsson
Ordförande

Pontus Carlström
Sekreterare

Lars Johansson
Justeringsman

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

Revisorer

Åke Widgren
Kerstin Persson

Valberedningen har under året bestått av:
Bengt-Åke Nilsson
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Gert Wemnér

