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 Årsmötesprotokoll för Simris Byalag 
 Lördagen den 7 augusti 2021, kl 13.00 
 I privat lokal i Viarp 

 
Närvarande: 35 medlemmar och alla utom en i styrelsen. 

 
 
 
 

§ 1 Val av mötesordförande 
Till mötets ordförande utsågs Johan Mannergren. 

  
 
      § 2 Val av mötessekreterare 

Till mötets sekreterare utsågs Lena Nydahl.  
 
 

§ 3 Val av två justeringsmän 
Till justeringsmän utsågs Lars Lefvert och Bengt Månsson. 

 
 
§ 4  Godkännande av dagordning 

Dagordningen godkändes av mötesdeltagarna.  
 
 

§ 5 Årsmötets utlysning 
 Det visar sig att kallelsen inte nått alla medlemmar. De medlemmar som inte nåtts 

uppmanas att kolla med styrelsens sekreterare Karin Lefvert att rätt postadress alternativt 
e-postadress finns i registret. 

 Mötesdeltagarna hade inget i övrigt att erinra vad gäller årsmötets utlysning.  
Utlysningen godkändes därmed. 

  
 
§ 6 Styrelsens årsberättelse med trafikgruppens rapport och ekonomisk rapport samt 

ekonomisk berättelse 
 Mötesdeltagarna läste igenom årsberättelsen och trafikgruppens rapport och hade inget att 

invända mot innehållet som därmed godkändes. Bilaga 1, Bilaga 2 
 Johan Mannergren, kassör i styrelsen, redogjorde för byalagets ekonomi som detta år visar 

att byalagets tillgångar minskat med 11 020 kr. Detta beror främst på en stor minskning av 
medlemsavgifter, vilket sannolikt kan hänföras till pandemin och att antalet aktiviteter i 
byalagets regi varit ytterst lågt. För att öka antalet medlemmar föreslogs att 
informationsbrev lämnas till samtliga boende ett antal gånger per år, och att 
inbetalningskort/-information delas ut separat. Inspiration till innehåll i nyhetsbrev kan 
hämtas från en folder från Brantevik.  

 Johan Mannergren föredrog också Thomas Nilssons revisionsberättelse.  
Mötet godkände den ekonomiska rapporten samt revisionsberättelsen. Bilaga 3, Bilaga 4 
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 § 7 Fastställande av årsavgift 

Årsavgiften beslutades vara som tidigare: 100 kr/år för fullt betalande, 50 kr/år för barn 
och pensionär samt 200 kr för ett hushåll oavsett antal personer i hushållet. 

 
 
      § 8 Ansvarsfrihet för styrelsen 

Mötesdeltagarna beslutade att ge styrelsen ansvarsfrihet för det gångna året. 
 
 

      § 9 Simris Viarps Byalag  
 Vid årsmötet 2020 diskuterades frågan om en namnförändring av föreningen till Simris 
 Viarps Byalag och beslut hänsköts till årsmötet 2021. 
 Efter diskussion där det framkom att Viarps byalag inte varit aktivt de senaste åren 
 framkom önskemål om att namnfrågan ska förankras bättre hos invånarna i de 
 båda byarna och att ett beslut i frågan hänskjuts till årsmötet 2022.
 Beslutades att bifalla detta önskemål. Styrelsen uppdrogs att se till att så många som 
 möjligt får ha synpunkter i frågan inför årsmötet 2022. 
 
 
      § 10 Utegym på lekplatsen i Simris 
 Konstaterades att det, i nuläget, inte finns tillräckligt med utrymme på lekplatsen för ett 
 utegym. Frågan om ett utegym bordlades tills vidare. 
 
 
     § 11 Val av styrelse, revisorer och valberedning 
 Val av styrelse: 
 Samtliga i nuvarande styrelse återvaldes på ett år. 

Annika Hallqvist, ordförande  
Johan Mannergren, ledamot  
Karin Lefvert, ledamot  
Mats Wallgren, ledamot  
Lena Nydahl, ledamot  
Lars Hägg (suppleant)  
Fredric Ferrari (suppleant)  
 
Val av revisorer:  
Thomas Nilsson, revisor, valdes på ett år. 
Anna Strandberg, revisorsersättare, valdes på ett år.  
 
Val av valberedning: 
Maria Nordh och Agneta Månsson, valdes på ett år. 
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      § 12 Övriga frågor    

Föreningens stadgar 
Beslutades att styrelsen ser över nuvarande stadgar och framlägger ett förslag på relevanta 

 ändringar till nästa årsmöte, 2022. 
Hemsidan 
Hemsidans nuvarande innehåll behöver ses över och bör kontinuerligt uppdateras. I 

 nuläget sköts hemsidan av IT-Syd, något som dels innebär en kostnad dels ett extra 
 administrativt arbete.  

Beslutades att uppdra åt styrelsen att undersöka om det finns någon medlem som kan åta 
 sig uppgiften att ansvara för hemsidan. 

 
      § 13 Mötets avslutning 

Johan Mannergren tackade, å hela styrelsens vägnar, de närvarande medlemmarna. 
Annika Hallqvist framförde ett stort TACK till Pia Thulin och Torbjörn Lundahl som så 
generöst lånade ut sin fina lokal.  

  
   
 
 
 

Johan Mannergren   Lena Nydahl 
Ordförande    Sekreterare  
 
 
 
 
 
Lars Lefvert    Bengt Månsson 
Justerare    Justerare 


