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Styrelsemöte för Simris Byalag                 Protokoll nr 2, 2021 
 
 

 Tid: Tisdagen den 17 augusti, kl 18.00 hos Annika Hallqvist. 
Närvarande: Annika Hallqvist, Johan Mannergren, Lars Hägg, 
Lena Nydahl och Karin Lefvert. 
Ej närvarande: Mats Wallgren och Fredric Ferrari. 
 

 
 
 
      § 1 Genomgång av årsmötesprotokollet 
 Lena föredrog de ändringar som Bengt Månsson, justerare, föreslagit. Vi var 
 överens om att § 5 och § 9 ändras i den mening som Bengt föreslagit. § 11 dock 
 ändras inte då det i byalagets stadgar klart och tydligt står att samtliga i styrelsen 
 väljs på ett år. 
 
      § 2 Ekonomisk rapport 
 Johan upprättar en ekonomisk redogörelse för vad årsmötet kostat föreningen till 
 nästa styrelsemöte. 
  
      § 3 Simris/Viarp byalag 
 Vi diskuterade frågan och beslöt att ta upp frågan igen vid nästa styrelsemöte. De 
 närvarande var överens om att man vid nästa årsmöte endast ska föreslå 
 omröstning gällande namnbyte.  
 
      § 4 Se över stadgarna 
 Frågan diskuterades och vi fann flera punkter som kanske borde ändras. 
 Johan åtog sig att göra ett förslag till ändringar av Simris byalags stadgar till nästa 
 styrelsemöte.  
  
      § 5     Uppdatera hemsidan / Vem gör den? 

Lena ombads att ta kontakt med Jonas Lindqvist på IT-syd som idag sköter vår 
hemsida och höra med honom om hon kan hantera hemsidan åt byalaget. 
 

      § 6 Hundbajs-skylt 
 Annika har återigen fått förfrågan om byalaget kan köpa in flera hundbajsskyltar. 
 Johan googlade och det visade sig att det finns många olika skyltar att välja mellan. 
 Annika åtog sig att se vad som finns och komma med ett förslag till nästa 
 styrelsemöte. 
 
      § 7 Övriga frågor a) Kakfest  b) Cykelvägen i byn Simris 

a) Kakfest 
Annika föreslog att vi kanske kunde ”härma” Slimminges s k Kakfest som hon 
läst om i YA. Intresset från oss övriga var lite lagom ”ljummet” men vi 
återkommer i frågan då det i så fall inte är aktuellt förrän till nästa sommar. 
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b) Cykelvägen i byn Simris 

Lars påtalade att det är problem där cykelvägen slutar vid Simris Bygata. Några 
cyklister fortsätter att cykla på fel sida av Simris Bygata. Vi diskuterade frågan 
och kom fram till att vi hänskjuter frågan till vår Trafikgrupp. Karin och Lena 
talar med sina män, som ingår i gruppen, och ber dem ta tag i problemet. 

 
 
 
      § 8 Nästa styrelsemöte 
 Nästa styrelsemöte beslöts bli tisdagen den 28 september, kl 18.00 hos  
 Karin Lefvert, Smedjevägen 28. 
 
      § 9 Mötet avslutades 
 Vi tackade Annika för den utsökta hembakade kakan med tillhörande gott kaffe. 
 
 
 
 
 
 

Annika Hallqvist, ordförande   Karin Lefvert, sekreterare 


