Svarte Byalag
Protokoll styrelsemötet 2011-12-06 på Svarte restaurang
Närvarande: Camilla Ahlin Nilsson, Fredrik Bothén, Christian Persson, Jenny Graflind, Patrik Karlsson,
Lars Johansson, Carolina Jönsson, Janice Lejion och Pontus Carlström.
§1
Mötet öppnas, genomgång av föregående protokoll
Ordförande Camilla Ahlin Nilsson öppnar mötet och går igenom föregående protokoll.
§2
Ekonomi
Vi har nu 287 medlemmar. Byabladets kostnad har ökat. Senaste kostnaderna som kommit in är
julfikan den 4 december. Under året har byalaget gått -3 400 kr. Ytterligare kostnader om 4 000
väntas. I kassan finns i dagsläget 28 122 kr.

§3
Dag för årsmöte – upplägg
Bokat årsmöte till den 19 februari kl. 15.00 på restaurangen.
§4
Rabatt/erbjudande medlemmar - status
Tre nya rabatter har tillkommit till medlemskapet, Flügger, XL bygg och Ystad bilbesiktning. Vid nästa
årsmöte måste vi besluta om vad kommande års medlemsavgift ska bli för att underlätta inbetalning
av medlemsavgift under årets första månad. På så sätt kan medlemskorten delas ut i god tid.
§5
Fiberkabel
Händer inte så mycket inom fiberkabelfrågan. För uppdaterad information se www.öys.se.
§6
Svarteaktiviteter
GC invigning – uppföljning
Det blev lyckat. 65 personer var med vid invigning tillsammans med politiker från Skurup och Ystad
samt från Vägverket. Invigningen blev dokumenterad i Ystad Allehanda samt Svarte hemsida.
Adventsfika – uppföljning
Väldigt nöjda med dagen. Ca 110 personer närvara. Idéer är att ha aktiviteter både inne och ute på
Charlo IP. Vi kan låta skolklasser få bord att sälja kakor vid ett försäljningsbord. Till nästa år köper vi
in priser och höjer priset per lott till 5 kr. Vi kan samarbeta med Charlo genom att låta deras
ungdomsverksamhet sälja korv.
§7
Hemsida/byablad
Vi skapar ett körschema inom Styrelsen på utdelning av Byabladet. Nästa byabladet som kommer till
lucia delas ut av Carolina och Camilla. Förslag av punkter inför årsmötet finns med i nästa byablad.
Byablad inför nästa år blir i slutet av januari, början av april, juli, september, början november och
december.
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§8
Välkomstbrev med erbjudande från företag/välkomstpresent – status?
Brevet ska uppdateras.
§9
Anslagstavlan
Bygga på anslagstavlan. Lapparna blåser bort vid dåligt väder. Det är svårt att hålla den fin.
§10
Leader, tennisbanan
Inget nytt att tillägga.
§11
Info/Skrivelser från byns invånare
Lyktstolpar som inte fungerar på Musikgatan. Det önskas aktivitet för äldre som t.ex. berättarkvällar.
Gäster bjuds in att berätta/föreläsa. Önskning att Byalaget hjälper till med detta. Janice tar ansvar för
detta.
§12
Övrigt
Flaggstången på stranden ligger på byalagets ansvar. Byalaget betalar för underhållet för den.
§13
Nästa möte, när och var?
Nästa möte är bokat till den 7 februari kl. 18.30 hemma hos Janice Lejon, Trumpetgatan 6.
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