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 Årsmötesprotokoll för Simris Byalag 

 Lördagen den 3 augusti 2019, kl 13.00 
 I Galleri Thomas Wallners lokal. 

Närvarande: Ca 50 medlemmar och samtliga i styrelsen. 

  
 

 

 

 

§ 1 Val av mötesordförande 

Annika Hallqvist utsågs till mötets ordförande. 

  

      § 2 Val av mötessekreterare 

Karin Lefvert utsågs till mötets sekreterare. 

 

§ 3 Val av två justeringsmän 

Till justeringsmän utsågs Camilla Larsson och Dennis Rutgersson. 

 

§ 4  Godkännande av dagordning 

Dagordningen godkändes av mötesdeltagarna och man beslöt att eventuella  

övriga frågor kunde tas när man kom till den punkten. 

 

§ 5 Årsmötets utlysning 

 Mötesdeltagarna hade inget att erinra vad gäller årsmötets utlysning.  

Utlysningen godkändes därmed. 

  

§ 6 Årsberättelse och Ekonomisk redogörelse 

 Mötesdeltagarna läste igenom årsberättelsen och hade inget att invända mot innehållet 

som därmed godkändes. Bilaga 1 

 Johan Mannergren, kassör i styrelsen, redogjorde för byalagets ekonomi som anses vara 

god. Han förklarade den uppkomna diskrepansen på 562 kronor som uppkom vid förra 

årets kassörbyte och årsmötesdeltagarna godkände den utan vidare åtgärd från någondera 

part.  

Mötet godkände den ekonomiska redogörelsen. Bilaga 2 

  

       

      § 7 Fastställande av årsavgift 

Årsavgiften beslöts vara som tidigare: 100 kr/år för fullt betalande, 50 kr/år för barn och 

pensionär samt 200 kr för en familj oavsett antal personer i familjen. 

 

      § 8 Ansvarsfrihet för styrelsen 

Mötesdeltagarna beslöt att ge styrelsen ansvarsfrihet för det gångna året. 

 

      § 9 Stadgeändringar 

 

 8  REVISORER – lyder nu som följer: 

För granskning av styrelsens åtgärder och räkenskaper skall årsmötet utse 1 revisor och 1 

ersättare. Revisionsberättelsen skall överlämnas till dessa senast sista februari. 

Förslag till ändring: Sista meningen stryks.  
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9   STYRELSE – lyder nu som följer: 

Styrelsen ansvarar för att räkenskaper förs. Räkenskapsår är kalenderår. Räkenskaperna 

skall överlämnas till revisorerna senast den sista februari. 

Förslag till ändring: Detta stryks från punkt 9 och ersätts av punkt 10 som lyder: 

10   RÄKENSKAPER 

Styrelsen ansvarar för att räkenskaper förs. Räkenskapsår är 1 juli – 30 juni. Räkenskaperna 

skall överlämnas till revisorn senast den 10 juli. Revisorn skall granska räkenskaperna och 

avlämna revisionsberättelse senast den 31 juli. 

(Denna ändring innebär att räkenskapsåret 2019 blir förlängt och kommer att gälla för 

tiden den 1 januari 2019 till och med den 30 juni 2020.) 

Sista meningen i punkt 9 lyder: 

Avsägning från styrelsepost görs skriftligen till valberedningen senast 1 januari. 

Detta ändras till: senast 1 maj. 

Därefter blir nuvarande punkt 10 nr 11 och nr 11 blir nr 12 i byalagets stadgar. 

Samtliga föreslagna ändringar godkändes av mötesdeltagarna. 

 

      § 10 Grannsamverkan och parkering på Simris gator sommartid 

Lars Lefvert menar att man inte behöver ha någon organiserad grannsamverkan men att vi 

som medmänniskor bryr oss och informerar varandra när vi t ex reser bort. Att vi hjälper 

varandra med omkullvälta soptunnor, överfulla brevlådor, gör fotspår hos grannen vid snö 

och noterar registreringsnummer på okända bilar som rör sig i byarna Simris och Viarp. 

Vad gäller parkering av gästande bilar under sommartid så poängterades det ännu en gång 

– att man i första hand ska försöka parkera på samma sida av vägen, vilket underlättar för 

trafik som måste komma förbi. Mötesdeltagarna i salen var helt eniga vad gäller dessa 

synpunkter.  

 

      § 11 Val av styrelse för ett år 

Lars Hägg har meddelat att han inte ställer upp för omval som ordförande. 

Styrelsens förslag godkändes av årsmötesdeltagarna och följande styrelse  

valdes av årsmötet. 

Annika Hallqvist, ordförande, valdes på ett år. 

Johan Mannergren, kassör, valdes på ett år. 

Karin Lefvert, ordinarie ledamot på ett år. 

Mats Wallgren, ordinarie ledamot på ett år. 

Margareta Torlegård, ordinarie ledamot på ett år. 

Patrik Nilsson, ordinarie ledamot på ett år. 

Lars Hägg, suppleant på ett år. 

Samt val av revisorer:  

Thomas Nilsson, revisor på ett år. 

Anna Strandberg, revisorsersättare på ett år.  
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      § 12 Avtackning av styrelseledamot 

Karin Lefvert tackade Lars Hägg, å styrelsens vägnar, för de år som han varit ordförande  

i Simris Byalags styrelse och överlämnade ett presentkort som tack för hans tjänster. 

 

 

      § 13 Övriga frågor    

Vägarna i byn som inte har trottoarer 

Sonja Wigren påtalar hur farligt det är att vara gångtrafikant på flera av vägarna i  

Simris, i synnerhet i kurvan vid södra delen av Simris Bygata ungefär mittemot den nyare 

kyrkogården. På grund av stora buskage vid vägkanten är sikten i kurvan mycket dålig 

och trafiksituationen är farlig eftersom många bilister kör in i by med otillåten hög 

hastighet.  

Efter diskussion förklarade Johan Mannergren att han ska tala den jordbruksarrendator 

som är ansvarig för fastigheten ifråga. 

 

Efter en fortsatt diskussion beslutade årsmötet att styrelsen ska arbeta fram förslag till 

trafiksäkerhetsåtgärder avseende både Simris och Viarp. Förslaget ska delges 

medlemmarna för synpunkter innan beslut fattas om eventuellt vidare åtgärder.  

 

      § 14 Mötets avslutning 

Annika tackade, å hela styrelsens vägnar, och vi alla gladdes åt att vi var så många 

medlemmar närvarande. Annika tackade även Thomas Wallner för att vi fått låna hans 

lokal och hon överlämnade boken, ”Simris – en annan by på Österlen”.  

 

 

 

 

 

 

Annika Hallqvist   Karin Lefvert 

Ordförande    Sekreterare  

 

 

 

 

 

Camilla Larsson   Dennis Rutgersson 

Justerare    Justerare 


