Styrelsemöte för Simris Byalag

Protokoll nr 3, 2021
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Tid: Måndagen den 15 mars, kl 18.30 i Mats Wallgrens uterum.
Närvarande: Annika Hallqvist, Johan Mannergren, Mats Wallgren,
Lena Nydahl, Karin Lefvert, Lars Hägg och Fredric Ferrari.

§1

Protokoll nr 2, 2020
Föregående protokoll godkändes av styrelsen.

§2

Ekonomisk rapport
Johan informerade styrelsen att saldot i mitten av mars är 49.314 kronor.

§3

Saknade medlemsavgifter
Karin redogjorde för läget och vi beslöt att vi skulle skriva en vänlig påminnelse i
nästa informationsbrev som går till alla brevlådor i Simris och Viarp med omnejd.

§4

Trafikgruppens rapport
Gruppen har meddelat brevledes till styrelsen att de haft ett flertal möten och att de
även haft ett s k teammöte med kommunen som de tyckte var mycket positivt. Ett
brev som gått till trafikverket har lagts till handlingarna. Gruppen fortsätter sitt
arbete.

§5

Aktiviteter under våren 2021
1) Boulespel på lekplatsen i Simris.
Vi bestämde att starta Skärtorsdagen den 1 april från kl 18.30 och att byalaget
bjuder på korv med tillbehör. Var och en tar med sig egen dryck. Vi beslöt vidare
att första torsdagen i varje månad så bjuder byalaget på korv mm.
Mats har grillkol mm och Johan köper in 40 st korv och bröd samt senap och
ketchup till 1 april. Vi bestämde vidare att i år så alternerar vi vem som ansvarar
för tändning av grillen och att det finns grillkol mm i vår låda som står vid grillen.
Vid dåligt väder ställer vi in. Karin gör en skylt som kan fungera som information
om detta vid boulebanan.
2) Gemensamma promenader
Annika hör med de som kommit med idén och återkommer till Karin som skriver
in det som bestäms i informationsbrevet.
3) Svenska flaggans dag
Efter vi diskuterat frågan så beslöt vi att inte göra något särskilt denna dag. Vi
menar att det räcker med det som görs i Simrishamn, vi som närliggande by
behöver inte ”konkurrera”.
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4) Store Hög i Viarp
Vi bestämde att Valborg firas vid Store Hög i Viarp fredagen den 30 april, kl 18.00.
Var och en tar med sig egen picknick och grillar finns på plats. Den som önskar kan
lägga trädgårdsavfall på askhögen nere i sänkan i förväg.
Inför valborgsfirandet ska området kring Store Hög städas. Vi bestämde att Lena
formulerar lämplig text som Karin skriver i informationsbrevet.
§6

Utegym
Önskemål om utegym har kommit till styrelsen och vi diskuterade frågan och
beslöt att invänta den 1 april då vi samlas på lekplatsen och ser över vad där finns
för utrymme för detta? Och därefter ta beslut om vi ska föra fram önskemålet till
kommunen. Frågan bordlades.

§7

Övriga frågor
Malmö Universitet
På en inkommen förfrågan från universitetet om vi kan ha digitala möten så fann vi
det olämpligt och Karin uppdrogs att svara att vi skjuter på det fysiska mötet och
håller det som planerat hos Thomas Wallner senare i vår/sommar.

§8

Informationsbrev nr 2 under 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. Mats får breven senast den 19 mars för att delas ut i lådorna helst
samma dag.
Brevet skall innehålla en påminnelse om medlemsavgift för 2021 och information
om våra aktiviteter i vår.

§9

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

§ 10

Nästa styrelsemöte
Tisdagen den 4 maj har vi nästa styrelsemöte i Mats uterum kl 18.30.

Annika Hallqvist, ordförande

Karin Lefvert, sekreterare

