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SIMRIS BYALAG

Årsberättelse fr o m augusti 2017 t o m juli 2018
Styrelsen har bestått av följande:
Ordförande:
Kassör:
Sekreterare:
Ledamot:
Ledamot:
Ledamot:
Suppleant:

Lars Hägg
Göran Karlsson
Karin Lefvert
Margareta Torlegård
Mats Wallgren
Johan Mannergren
Annika Hallqvist

_____________________________________________
•

Betalande medlemmar har under 2017/18 varit 198 personer.

Styrelsen har under tiden från förra årsmötet haft 7 protokollförda styrelsemöten
samt 2 arbetsmöten.
Under perioden augusti 2017 t o m juli 2018
har 4 st informationsbrev sänts per post till ca 35 adresser och lämnats i samtliga brevlådor
i byarna Simris och Viarp med omnejd.

Aktiviteter under året
Midsommarfirande
Midsommar år 2018 firades på lekplatsen i Simris, torsdagen den 21 juni, med samling
klockan 18. Vi var ungefär ett 40-tal personer som hade med oss egen skaffning och hade
trevligt tillsammans. Det blev massor av blommor i stången, trots värmen och den tidiga
blomningen. En eloge till alla som hade med sig så mycket blommor! Vi dansade till ”Bosse
Larsson” via Spotify men så mycket dans blev det inte då det inte var så många barn
närvarande. Men en stämningsfull afton blev det. Tyvärr blåste stången ner dagen efter.

Boulespel
Boulespelet startade torsdagen den 17 maj och vi ändrade tiden till klockan 19 i hopp om
att flera skulle bli lockade. Men tyvärr så har det varit tunt med deltagare under hela tiden.
Vi utökade även till två tillfällen - samling söndagar kl 10.30 men det har inte slagit väl ut.
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Simrisdagen
Årsmöte blev hörsammat av många medlemmar då det skedde i samband med Simrisdagen.
Styrelsen fick i uppdrag av årsmötesdeltagarna att vi ska verka för att Trafikverket sätter upp
två stycken s k Variabla/Digitala Hastighetsskyltar, som förhoppningsvis kan få trafikanterna
att åtfölja hastighetsgränsen till 40 km/tim. Vi verkställer detta under hösten.
Vi hade en mycket uppskattad underhållning i Simris Kyrka mellan klockan 18–19 av
Kvartetten After Work. Därefter återvände vi, åtföljda av dragspelsmusik, till vårt ”partytält” där
vi åt och umgicks. I år hade vi också ett stort lotteri, där samtliga vinster var skänkta av de
närvarande, ca 40 vinster inalles!! Vädret stod oss bi och det blev en lyckad afton för de
närmare 70 som var närvarande.

Österlen lyser
Lördagen den 4 november, kl 18 satte några styrelseledamöter upp ett antal marschaller
runt lekplatsen i Simris. Det var även ett antal bybor som hörsammat vår önskan om att
”lysa upp” lite extra kring sin bostad.

Lucia i Simris kyrka
Den 13 december kl 18 firade vi Lucia i Simris Kyrka. Kyrkoherde Mats Hagelin höll en kort
”Luciaandakt” och vi sjöng ett par ”adventspsalmer”. Därefter kom Lucia med följe – denna
gång från Kulturskolan i Simrishamn. Som vanligt var kyrkan i princip fullsatt.

Nyårsafton
Till sist avslutade vi året med att ett antal bybor med gäster samlades uppe på ”Grams
backe” för att fira av det gamla och fira in det nya året tillsammans.

Augusti 2018
Simris Byalag

Lars Hägg
Ordförande

Göran Karlsson
Kassör

Mats Wallgren
Ledamot

Margareta Torlegård
Ledamot

Johan Mannergren
Ledamot

Annika Hallqvist
Suppleant

Karin Lefvert
Sekreterare
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PROTOKOLL FRÅN SIMRIS BYALAGS ÅRSMÖTE
4 AUGUSTI 2018 17.00 på lekplatsen.
Närvarande: 50-talet medlemmar.

§1. Göran Karlsson väljs till mötesordförande
§2.

Annika Hallqvist väljs till mötessekreterare.

§3.

Maria Nordh och Göran Mårtensson väljs till
justeringspersoner.

§4.

Dagordningen godkännes.

§5.

Mötets utlysning godkändes.

§6.

Karin Lefvert redogör för styrelsens årsberättelse,
som godkännes. Bilaga 1. Göran Karlsson, kassör, redogör för
byalagets ekonomi.
Mötet godkänner den ekonomiska redogörelsen. Bilaga 2.

§7.

Göran Karlsson redogör för budgetförslaget för 2018/19.
Budgetförslaget godkännes.

§8.

Årsavgiften beslutas vara oförändrad: 200 kr för familj,
100 kr för vuxen, 50 kr för pensionär.

§9.

Styrelsen beviljas ansvarsfrihet för året 2017/18.

§10. Styrelsen föreslår en stadgeändring: 1 revisor istället för 2.
1 revisorsersättare istället för 2. Dessa stadgeändringar
godkännes av mötet.
§11. Johan Mannergren redogör för styrelsens försök att få
variabla/digitala hastighetsskyltar uppsatta vid infarterna.
Mötet diskuterar olika lösningar för att få ner farten genom byn.
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Förslag att många simrisbor hör av sig till polisen och påtalar
problemet. Beslutas att bordlägga frågan i väntan på att styrelsen
får besked från Trafikverket.
§12. Styrelsens förslag på styrelse för året 2018/19:
Ordförande, (1år): Lars Hägg (omval)
Kassör, (2år): Johan Mannergren 490613 (nyval)
Ledamöter (2år): Mats Wallgren (omval)
Margareta Torlegård (omval)
Annika Hallqvist (nyval)
Karin Lefvert (omval)
Suppleant (2år): Patrik Nilsson (nyval)
Revisor: Thomas Nilsson (nyval)
Revisorsersättare: Ando Onno (nyval)
Mötet beslutar enligt förslag.
§13. Lars Hägg avtackar Göran Karlsson som avgår som kassör.
§14. Övriga frågor:
Många parkerar i ”sick-sack” på de smala vindlande gatorna
i byn, vilket ställer till onödiga svårigheter att ta sig fram med
bil. Mötet föreslår att vi försöker tänka på att parkera på en sida
av gatorna och att vi informerar besökare.
Det behövs fler parkeringsplatser i byn. Styrelsen får i uppdrag
att ansöka om fler parkeringsplatser i byn.
§15. Mötet avslutas.
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Göran Karlsson

Annika Hallqvist

ordförande

sekreterare

Maria Nordh

Göran Mårtensson

justerare

justerare

Förslag från styrelsen på val av styrelse
Val av ordförande på ett år:

Förslag:

Lars Hägg

Val av kassör för två år:

Förslag:

Johan Mannergren

Val av ledamöter på två år:

Förslag:

Mats Wallgren, omval
Margareta Torlegård, omval
Annika Hallqvist, nyval
Karin Lefvert, omval

Val av suppleant på två år:

Förslag:

Patrik Nilsson, nyval

Revisor

Förslag:

Thomas Nilsson

Ersättare

Förslag:

Ando Onno

Förslag till stadgeändring
Vi föreslår en ändring av punkt 8 i våra stadgar, som lyder;
För granskning av styrelsens åtgärder och räkenskaper skall årsmötet utse 2
revisorer 2 ersättare. Revisionsberättelsen skall överlämnas till dessa senast sista
februari.
Styrelsen föreslår följande ändring;
För granskning av styrelsens åtgärder och räkenskaper skall årsmötet utse 1
revisor och 1 ersättare. Revisionsberättelsen skall överlämnas till dessa senast
sista juni.

PRIS FRÅN SKÅNES VINDKRAFTSAKADEMI

De boende i Simris var en av tre finalister att erhålla Skånes vindkraftspris 2018.
Motiveringen löd:
De boende i Simris på Österlen är engagerade och har haft en positiv attityd till
att Sveriges första lokala energisystem med endast förnybara energikällor testas
i byn. Med vindkraft, solenergi och energilagring är målet att klara sig helt på
lokalproducerad el och få väderberoende produktionsanläggningar att ge stabil
och driftsäker el till de omkring 150 byborna, både privatpersoner och företag.
Ett inspirerande initiativ!

Övriga finalister var: Lennart Värmby (postumt) och Mandelmanns Gård.
(Vill du ta del av deras motivering kontakta Karin Lefvert.)

Juryn bestod av:
Cecilia Daman Eek, Nationell vindkraftsamordnare
Joakim Nordqvist, Klimatstrateg, Malmö stad
Roland Flaig, Wind Operations – Head of EU North, E,ON
Anna Peterson, Landskapsarkitekt & adjunkt SLU

Priset delades ut i Malmö Mässhall, Kongresscenter, under Skånes Energiting
den 19 juni 2018.
Vinnarna blev ”De boende i Simris” och Karin Lefvert, från Simris Byalags
styrelse, var där och mottog priset. Priset bestod av äran, en blombukett och en
tavla.

