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Styrelsemöte för Simris Byalag   Protokoll nr 6, 2021 

 
 
 

 Tid: Tisdagen den 13 juli, kl 18.30 hos Johan Mannergren 
Närvarande: Annika Hallqvist, Johan Mannergren, Mats Wallgren,  
Lena Nydahl, Fredric Ferrari, Lars Hägg och Karin Lefvert. 
 
 
 

 
      § 1 Protokoll nr 5, 2021 
 Föregående protokoll godkändes av styrelsen. 
 
      § 2 Ekonomisk rapport 
 Johan informerade styrelsen att saldot nu är 50.069 kronor. Sedan förra 
 styrelsemöte har två medlemmar betalat årets avgift. 
 
      § 3 Årsmöte 
 Vi beslöt att årsmötet hålls den 7 augusti med start klockan 13 i Pia och Torbjörns 
 lokal. Lena har frågat och det var helt okej och de vill inte ha något betalt. Vi 
 bestämde att vi köper en vacker blombukett till dem som tack. Vi bjuder på 
 smörgåstårta med alkoholfria drycker därtill och en slät kopp kaffe därefter. 
 Närvarande från styrelsen har med sig färdigt kaffe i termos. 
 Fredric meddelade att han inte kan närvara. 
 Mats beställer smörgåstårta från Coop och köper lämplig dryck därtill. Johan 
 ordnar med det som behövs för att äta och dricka, helst inte i plast.  
 Efter årsmötet kommer vi troligen att ha viss underhållning. Karin har kontakt med 
 en man som ska fråga sina kollegor. Vi bestämde att vi ska vara max 50 personer 
 och att vi vill ha föranmälan från våra medlemmar. Karin tar emot anmälningarna. 
 Johan gör ekonomisk rapport och ekonomisk berättelse. Karin gör kallelse som går 
 till samtliga medlemmar hon gör även dagordning och verksamhetsberättelse. 
  
      § 4 Inköp av bänkar 
 Annika informerade om att hon inget hört från kommunen efter sin senaste 
 kontakt. Vi diskuterade saken och beslöt att hon stöter på kommunen igen och är 
 ihärdig med att även vi ska få bänkar då det ställts ut bänkar från kommunen lite 
 var stans. 
 
      § 5 Utegym 
 Vi har fått visst gehör om intresse för ett utegym på lekplatsen i Simris men vi 
 tyckte inte det var tillräckligt. Vi bestämde att vi tar upp frågan på årsmötet i år. 
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§ 6 Övriga frågor a) Store Hög b) Vattning av våra krukor 

a) Lena har talat med Göran Tuesson som arbetar på kommunen och museet han 
föreslog att byalaget sköter om Store Hög i Viarp. Överenskommelsen ska gälla 
ett år i taget. Torbjörn Lundahl och Fredric Ferrari ansvarar för samordning av 
röjning innan midsommar. 

b) Mats har vattnat våra krukor i Simris vid behov och fr o m mitten av juli tar 
Johan vid och vattnar så länge det finns behov därav. 

  
      § 7 Nästa styrelsemöte 
 Vi bestämde att ha ett arbetsmöte inför årsmötet tisdagen den 3 augusti, kl 14.00 på 
 lekplatsen i Simris. Fredric meddelade att han inte kan närvara. 
  
 
 
 
 
 

Annika Hallqvist, ordförande   Karin Lefvert, sekreterare 


