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Styrelsemöte för Simris Byalag

Protokoll nr 5, 2022

Tid: Tisdagen den 22 februari, kl 18.00 hos Johan Mannergren
Närvarande: Annika Hallqvist, Johan Mannergren, Mats Wallgren,
Lena Nydahl, Lars Hägg och Karin Lefvert.
Ej närvarande: Fredric Ferrari

§1

Genomgång av protokoll nr 4
Protokoll nr 4 gicks igenom och flera av punkterna återkom på dagens dagordning.
De närvarande godkände protokoll nr 4.

§2

Ekonomisk rapport
Saldot för Simris Byalag är i dagsläget 54.411 kronor.

§3

Inbetalda medlemsavgifter
Både Johan och Karin kunde konstatera att ett stort antal medlemmar har betalat
medlemsavgift för år 2022. Och de allra flesta betalar 200 kronor. Vi tror att den
vidhängda bankgirotalongen har varit till stor hjälp för detta resultat.

§4

Stadgarna
Förslaget om att modernisera byalagets stadgar bordläggs till det styrelsemöte som
hålls närmast efter kommande årsmöte.

§5

Simris/Viarps Byalag
Vi fortsatte att diskutera frågan om ett samgående/samarbete mellan Simris och
Viarp.

§6

Aktiviteter framöver, Påsk - Boule
Vi bestämde oss för att ha en ”uppstart” under skärtorsdagen, den 14 april, med
olika aktiviteter. Många idéer kom upp och en arbetsgrupp tillsattes med Annika,
Johan och Mats som ska träffas och komma med förslag till nästa styrelsemöte.
Valborgsfirande sker traditionsenligt vid Store Hög i Viarp.
Annika har fått en förfrågan om en Bouleturnering som innefattar 8 – 10 byar.
Tanken är att den i tid ska spänna över hela sommaren. Annika informerade oss
om detta och vi tyckte det lät intressant. Annika utsågs till lagkapten och hon
jobbar vidare med initiativtagaren till frågan.

§7

Bidragssökning
Tidsfristen har redan gått ut och vi konstaterade att vi nog inte heller hade sökt
något bidrag för vår del i år.
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§8

Hundbajsskylt
Mats beställer 2 stycken hundbajsskyltar. Mats och Annika träffas och
bestämmer en lämplig plats att sätta upp en av skyltarna vid slutet av
Hålehöjsvägen. Den andra skylten ska sättas upp i anslutning till lekplatsen i
Simris.

§9

Trygghetsvandring
Då en trygghetsvandring i Simris troligen inte blir av förrän till hösten 2022 så
arbetar vår trafikgrupp vidare med sitt arbete. De har för avsikt att försöka få
kontakt med andra byar som har samma problem med hastigheten och eventuellt
göra en insats tillsammans.

§ 10

Information ifrån Eon
På grund av pandemin så fick byborna i Simris aldrig någon information ifrån Eon
hur projektet i Simris, som löpte över åren 2017, -18 och -19, utföll. Karin åtog sig
att kontakta Eon för att höra efter hur deras tankar är kring detta.

§ 11

Övriga frågor
a) Fotbollsplanen
Vi har fått klagomål över fotbollsplanen som i dagsläget är oanvändbar på grund
av stora vattenmängder. Vi bordlade frågan i nuläget men tar upp problemet med
kommunen längre fram i vår. Annika åtog sig att fotografera fotbollsplanen några
gånger framöver för att ha som dokumentation när vi kontaktar kommunen.

§ 12

Mötet avslutades
Vi tackade Johan för god förplägnad och alla tyckte det var mycket trevligt att
träffas igen.

§ 13

Nästa styrelsemöte
Nästa styrelsemöte blir tisdagen den 29 mars, klockan 18.00 hos Lars Hägg.
(Alternativt om Lars inte kan så träffas vi hos Annika.)

Annika Hallqvist
Ordförande

Karin Lefvert
sekreterare

