Styrelsemöte för Simris Byalag

Protokoll nr 2, 2020-21
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Tid: Tisdagen den 17 nov, kl 19 i Mats Wallgrens uterum.
Närvarande: Annika Hallqvist, Johan Mannergren, Mats Wallgren,
Lena Nydahl och Karin Lefvert.
Ej närvarande: Lars Hägg och Fredric Ferrari.

§1

Ekonomisk rapport
Saldot i mitten av oktober 2020 var 49 009,28 kronor. Johan redogjorde för styrelsen
de olika kostnaderna sedan årsmötet.

§2

Äldre papper och protokoll gällande Simris Byalag
Annika har fått äldre handlingar gällande Simris Byalag ifrån tidigare ordföranden
Helene Törnblom. Vi beslöt att Annika skiljer på mer och mindre viktiga papper
och därefter kan några i styrelsen också ta del av de viktigare handlingarna och vi
tar ett gemensamt beslut hur dessa papper skall bevaras.

§3

Branddammen i Simris
Fastighetsenheten i Simrishamns kommun ansvarar för de branddammar som finns
i kommunens byar. Vi har fått löfte om att det som är trasigt gällande
dammtillslutningen skall kommunens personal åtgärda.

§ 4 **

Luciafirande och granar i Simris
Vi bestämde att vi i år ställer in vårt traditionella luciafirande i Simris Kyrka. Karin
ber Lars att meddela Mats Hagelin vårt beslut.
Vidare beslöts att tre granar köps in av Mats och inför 1: a advent så har Mats,
Johan och Fredric satt granarna på plats med dess belysning. Lena frågar Fredric
när han kan delta och Lena meddelar Mats eller Johan Fredrics besked.

§5

Trafikfrågor
Styrelsen tog del av trafikgruppens första rapport och önskar dem lycka till med
sitt fortsatta arbete i frågan. Se bilaga 1.
Mats har på eget initiativ beställt två speciella 40-skyltar, som han ställer upp på
lämplig tomtplats på Simris Bygata. När styrelsen sett skyltarna avgör vi om
byalaget betalar dem. Kostnad: 800 kronor för båda.

§6

Nyårsafton mm
Med tanke på att det kan vara många som är ensamma i våra byar under julhelgen
med anledning av coronapandemin, diskuterades några möjliga utomhusaktiviteter. Vi bestämde att vi i nästa informationsbrev skriver vad det handlar om.
Nyårsafton gäller som vanligt – de som vill möts vid 12-slaget uppe på Grams
backe för att fira in det nya året.
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§7

Informationsbrev – med medlemsavgift för 2021
Vi bestämde att ett informationsbrev läggs i alla brevlådor i Simris och Viarp med
omnejd. Detta åtar sig Mats att utföra. Karin mejlar och skickar brev till våra
medlemmar. Karin skriver informationsbrevet och styrelsen delges och kan komma
med synpunkter före utskick. Mats får breven senast den 3 december för att delas
ut i lådorna den 4 – 5 december.
Brevet skall innehålla våra beslut kring Lucia, Juldagen och Nyårsafton. Därutöver
information kring medlemsavgifter för 2021.

§8

Övriga frågor
a) Malmö Universitet b) Hundbajsskyltar
a) Karin redogjorde för en förfrågan från Malmö Universitet till Simris Byalag om
att anordna en s k workshop, där människor som vill delta får uttrycka sina
förhoppningar och/eller farhågor vad gäller en omställning till ett fossilfritt
samhälle. Styrelsen är villig att informera våra medlemmar om detta om/när det
blir aktuellt för våra byar att delta. Se bilaga 2.
b) Mats har fått frågan om vi kan tänka oss att sätta upp flera hundbajsskyltar i
Simris. Framförallt en på Hålehöjsvägen. Vi bestämde att den skylt som finns i
korsningen Smedjevägen – Byadammsvägen monteras ner av Mats och Lars
Lefvert och den fylls i med en bra plåtfärg av Annika och därefter monteras upp
på lämplig plats på Hålehöjsvägen.

§9

Mötets avslutande
Vi tackade Mats för att vi kunde träffas med visst avstånd i hans uterum och
genomföra vårt styrelsemöte.

§ 10

Nästa styrelsemöte
Vi beslöt att vi hörs in på det nya året och bestämmer nästa sammankomst.

**

Efter detta styrelsemöte har ordföranden och 3 ordinarie ledamöter bestämt att
istället för 3 vanliga granar köpa 3 st ledljus”träd” som lyser upp i byns
blomkrukor och som kan återanvändas år efter år.

Annika Hallqvist, ordförande

Karin Lefvert, sekreterare

