Svarte Byalag
Protokoll styrelsemötet 2012-02-07 hos Janice Leijon
Närvarande: Camilla Ahlin Nilsson, Fredrik Bothén, Patrik Karlsson, Lars Johansson, Janice Lejion och
Pontus Carlström.
§1
Mötet öppnas, genomgång av föregående protokoll samt val av justeringsman
Ordförande Camilla Ahlin Nilsson öppnar mötet och går igenom föregående protokoll. Lars väljs som
justeringsman.
§2
Ekonomi
Inget har hänt än förutom en faktura för bokföringsprogrammet på 1135 kr och utlägget på 287 kr av
Svarte Byalags pengar för barnpresent till familjen vars hus blivit förstört i samband med en brand.
§3
Årsmöte, upplägg samt valberedningen
Bengt-Åke från Valberedningen går igenom styrelsens sammansättning under 2011 och
valberedningens förslag för 2012 (se bilaga 1).
Till årsmötet räknar vi med ca 50 pers.
§4
Rabatt/erbjudande medlemmar - status
Vid årsmötet tas det upp om det finns någon som är intresserad av att hitta rabatter/erbjudande för
Svarte byablads medlemmar.
§5
Fiberkabel
Grävning kommer att starta i vissa områden av Svarte under hösten. Fredrik kommer i Mars månad
delta i ett Fibermöte med Ystad energi. Vidare information kommer efter det mötet.
§6
Svarteaktiviteter
Valborg och Svartedagen
I väntan på möte tillsammans med Charlo den 16 februari avvaktas information.
Berättarkväll ”Jeepdoktorn i Kenya”
Anette Barlöv berättar om Kenya torsdagen den 1 mars kl 18.00-20.00. Fredrik kontaktar kommunen
och bokar lokal. Info läggs ut på hemsidan. Alla kokar kaffe till denna kväll och kakor köps in.
§7
Hemsida/byablad
Hemsidan har sett lite konstig ut på sistone. Patrik ska kolla upp detta. Byablad ska tryckas ut med
info om berättarkväll, medlemsrabatter, Valborgsfirande, styrelsemöte och medlemsavgiften.
Patrik utökar mailkonton kopplade till byalaget.
§8
Välkomstbrev med erbjudande från företag/välkomstpresent – status?
Välkomstpresent har lämnats till nyinflyttad. Har inte kollat upp om det finns någon nyinflyttad. Vi
ser över välkomstpresent om det ska ändras till boken om Svarte ”Där disorna dansar”.
§9
Anslagstavlan
Vi fortsätter att rensa anslagstavlan. Lars är ansvarig. Vi fortsätter att se på alternativ på
anslagstavlor.

§10
Leader, tennisbanan
Fredrik och fyra andra ska starta upp en tennisförening med första möte vecka 6. Håller på med
pappersarbetet kring detta i dagsläget. Föreningen kommer inte vara kopplad till byalaget.
§11
Info/Skrivelser från byns invånare
Det finns önskemål om mätning på väg 9 som en uppföljning på tidigare mätning. Detta för att se om
hastigheten har förändrats genom byn sen vägen byggts om. Belysningsstolpar vid vägen fungerar ej
och övergångsställe saknar markering på vägen. 50-skylt finns inte utsatt om du kört Balkåkravägen
ner mot väg 9 och sedan svänger in på den.
Ett förslag på vad som skulle kunna vara i förskolan på Skönadalsvägen efter det att verksamheten
försvinner är ett alternativ till ”farmorhuset” i Danmark (www.farmorhuset.dk) där ett naturligt möte
mellan barn och äldre ska kunna ske.
§12
Övrigt
Inga övriga frågor.
§13
Nästa möte, när och var?
Efter årsmötet den 19 februari stannar styrelsen kvar för att bestämma nästa konstituerade
styrelsemöte.
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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

Revisorer

Åke Widgren
Kerstin Persson

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

