Årsmötesprotokoll för Simris Byalag
Söndagen den 16 augusti 2020, kl 14.00
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I privat lokal i Viarp
Närvarande: 20 medlemmar och alla utom en 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 Agneta Månsson och Leif Marksell.

§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 även detta år
anses vara god. Han redogjorde även det ekonomiska utfallet vad gäller vår Simrisdag den
3 augusti 2019, då vi firade vårt 20-årsjubileum.
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

Simris Viarps Byalag?
Viarpsborna har en längre tid haft ett vilande byalag och fler och fler blir medlemmar i
Simris byalag då vi alltid delat ut vår information även till de boende i Viarp med omnejd.
Simrisborna har också fått inbjudan ifrån Viarp vad gäller olika aktiviteter. Numera ingår
även en medlem från Viarp i vår styrelse. Frågan som kommit upp är om vi kanske ska slå
ihop våra byalag och kalla oss Simris Viarps Byalag.
Efter en kortare diskussion framkom önskemål om att denna fråga skulle förankras bättre
hos invånarna i båda byarna och att beslut i frågan skulle tas till nästa årsmöte år 2021.

Beslöts att följa detta önskemål och styrelsen uppdrogs att se till att så många som
möjligt får ha synpunkter i frågan, kanske genom en enkät som går till samtliga hushåll.
§ 10
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Val av styrelse, revisorer och valberedning
Val av styrelse
Annika Hallqvist, ordförande, valdes på ett år.
Johan Mannergren, kassör, valdes på ett år.
Karin Lefvert, ordinarie ledamot, valdes på två år.
Mats Wallgren, ordinarie ledamot, valdes på två år.
Lena Nydahl, ordinarie ledamot, valdes på två år.
Lars Hägg, suppleant, valdes på ett år.
Fredrik Ferrari, suppleant, valdes på ett år.
Val av revisorer:
Thomas Nilsson, revisor, valdes på ett år.
Anna Strandberg, revisorsersättare, valdes på ett år.
Val av valberedning:
Vakant

§ 11

Ordförande avtackar avgående ledamöter
Ordföranden, Annika Hallqvist avtackade styrelsens ledamot Margareta Torlegård för
många års deltagande i styrelsen. Margareta har i flera år haft ansvar för byns blomkrukor
som pryder sin plats vid Simris Bygata. Med en vacker blombukett visade vi vår
uppskattning av Margaretas insats. (Margareta har lovat att även i fortsättningen se till
våra blommor. Tack för det!!)
Patrik Nilsson har också avböjt vidare engagemang i byalagets styrelse. Han var inte
närvarande och avtackas med en blomstercheck vid tillfälle.

§ 12

Övriga frågor
Trafiken
Många i våra byar är upprörda över vår trafiksituation. Den frågan har dryftats under flera
år på våra årsmöten. Styrelsen har fått i uppdrag att påverka beslutsfattare i frågan och
även agerat i frågan men efter att det blivit 40 som hastighetsgräns i Simris så har inget
hörsammats, varken från kommun eller vägverket. Efter diskussion i frågan på mötet så
beslöts att anamma ett förslag om att tillsätta en arbetsgrupp i frågan. Gruppen ska arbeta
självständigt men alltid förankra sina idéer och eventuella framgångar hos byalagets
styrelse.
Fyra personer på mötet ställer upp frivilligt.
Kika Alvord, sammankallande
Agneta Månsson
Göran Nydahl
Lars Lefvert
Vi beslöt också i samband med trafikfrågan att styrelsen i sitt nästa informationsbrev ska
uppmana våra byinvånare att hålla efter sina häckar och andra växtligheter som skymmer
sikten från våra vägar.
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§ 13

Mötets avslutning
Annika tackade, å hela styrelsens vägnar, de närvarande medlemmarna och framförallt Pia
Thulin och Torbjörn Lundahl som så generöst lånade ut sin fina lokal och bidrog med
tillbehör så att det blev en riktigt trivsam tillställning.

Annika Hallqvist
Ordförande

Karin Lefvert
Sekreterare

Agneta Månsson
Justerare

Leif Marksell
Justerare

