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Styrelsemöte för Simris Byalag                 Protokoll nr 7, 2019 

 

 Tid: 9 juli 2019, kl 18.30 hos Margareta Torlegård. 

Närvarande: Mats Wallgren, Lars Hägg, Johan Mannergren,  

Annika Hallqvist, Margareta Torlegård och Karin Lefvert. 

 

Ej närvarande: Patrik Nilsson 

 

      § 1 Föregående protokoll 

Protokoll nr 6 gicks igenom och lades till handlingarna. 

  

      § 2 Förändring i styrelsen 

 Mats åtog sig att fråga Patrik om han vill gå in som ordinarie ledamot och 

 om svaret är ja så blir styrelsens förslag till årsmötet som här nedanför.   

Styrelsens förslag till val av styrelseledamöter: 

Annika Hallqvist, Ordförande 

Karin Lefvert, Sekreterare  

Johan Mannergren, Kassör 

Mats Wallgren, Ledamot 

Margareta Torlegård, Ledamot 

Patrik Nilsson, Ledamot   

Lars Hägg, Suppleant 

 

      § 3 Årsmötet – vem gör vad 

Karin skriver årsberättelse och dagordning. Johan skriver en ekonomisk 

redovisning och budgetförslag för år 2020. Revisorn skriver revisionsberättelse. 

Annika föreslås vara ordförande för mötet och Karin sekreterare. 

Styrelsen skall vara på plats hos Wallner senast kl 12.30. Margareta köper blommor 

till Thomas Wallner, som tack för lån av lokalen. Kostnad max 500 kronor.  

 

      § 4 Brevet med kallelse till årsmötet och inbjudan till 20-årsjubileum 

Vi gick igenom Karins förslag till brev och beslöt att efter smärre ändringar så får 

Mats ett original och han ombesörjer att det trycks 130 ex i färg och med en fram- 

och baksida. Han ser till att dessa kommer i byarnas brevlådor därefter. 

Annika frågade om vi skulle ge Jack ett medlemskap för innevarande år som tack 

för att han upplåter sin tomt vid vårt besök med Lena Alebo den 3 augusti. Det var 

vi helt överens om att det var helt i sin ordning. Karin skriver ut medlemskort och 

lämnar till Annika som lämnar vidare till Jack. 

 

      § 5 Bidrag till vårt jubileum 

Efter visst diskuterande kom vi fram till att vi på lämplig plats i ladan sätter upp 

ett anslag med namnen på de företag som bidragit till vårt jubileumsarrangemang.  

 

      § 6 Nedskräpning och hundskit i Simris 

Vi har fått klagomål från en medlem om att det ligger mer hundskit i vägkanter 

vilket är olyckligt nu på sommaren när flera rör sig i byn och när det finns flera 
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mindre barn ute. Vi i styrelsen instämmer i detta och upplever att det allmänt är 

mera skräpigt utomhus. Vi bestämde att vi sätter upp 10 st inplastade A4-ark vid 

brevlådesamlingar där vi ber om större hänsyn.  

  

      § 7 Övriga frågar 

Mats har ordnat med hyra av BajaMaja till en kostnad av 1000 kronor. 

Ia frågade Karin om eventuella hyresgäster fick delta den 3 augusti. Vi beslöt att de 

gärna får delta och vi bjuder på mat men vi kan inte garantera sittplats inne i ladan. 

Vi anser att vi i första hand måste ge plats åt våra medlemmar.  

Vi bestämde att Mats ber Patrik att vi får borden och bänkarna antingen onsdagen 

den 31 juli på kvällen eller senast på förmiddagen torsdagen den 1 augusti. 

 

      § 8 Nästa styrelsemöte 

Styrelsen träffas uppe på Grams Gård klockan 10.30 på torsdagen den 1 augusti. 

 

      § 9 Mötets avslutande 

 Vi tackade Margareta för gott kaffe och en underbart god jordgubbstårta! 

 

 

 

 

Karin Lefvert, sekreterare  Lars Hägg, ordförande 


