PROTOKOLL STYRELSEMÖTE DOMSTENS IK
Datum:
Plats:
Deltagare:

2014-02-25
Södra Stranden 6
Erik Gustafsson
Ann-Mari Svedin
Ulrika Görefält
Patrik Carlsson

1. Ordförande förklarade mötet öppnat.
2. Föreliggande dagordning godkändes. Till Protokollförare utseddes Patrik
Carlsson.
3. Genomgång av föregående protokoll. Styrelsen godkände föregående protokoll
utan ändringar.
4. Erik och Ann-Marie informerade kortfattat vad som samtalats på Årsmötet i
Domstens Byförening 5/2 2014.
5. Ann-Marie redovisade att föreningen har en fortsatt stabil ekonomi. Föreningen
har idag ett eget kapital om 200 543:78kr fördelat på Kassa 1534:40,
Bank 168 933:55 och PG 30075:78. Föreningen har sponsrat 6 st. Domstensbor
med startavgiften för deras deltagande i Helsingborgs Maraton. 10 000kr har
föreningen tillskjutit Stf. Havsbris samt 5000kr för reparation av sjöbodar efter
stormen Sven.
Kassören önskar att egna utlägg som gjorts av styrelse eller DIK-medlemmar ska
skyndsamt redovisas till kassör efter att utlägget gjorts.
6. Genomgången av hösten och vinterns DIK arrangemang visade att föreningen
genomfört 3 av 4 planerade arrangemang. Först ut var Danskvällen som
dessvärre blev inställd p.g.a. lågt deltagarantal, men sedan började framgångarna
radas upp. Idrottsdagen resulterade att det kom ett 20 tal barn som fick prova på
spökboll, fotboll och olika lekar inne i idrottshallen. När energin började ta slut
fyllde barnen på depåerna med god korv och saft i stora lass.
After Work kvällen den 6 december blev mycket lyckad trots att stormen
Simones framfart var som hårdast. Det kom ca. 30st glada och entusiastiska
personer. Ett extra plus var att arrangemanget visade ett plus i kassan. Det
finaste evenemanget var i särklass Luciatåget. Havsbris var packat till max när
föräldrar, syskon, släkt och vänner njöt av en fantastisk musikalisk grupp barn i
alla åldrar som framförde alla sånger som tillhör ett första klassigt Luciatåg. En
stolt dirigent (Ulrika G) och lyrisk publik kunde därtill få avnjuta en härlig
luciafika innan kvällen var över.

När det gäller e-post insamlingen är det fortfarande pågående och kommer
slutföras inom kort.
7. Med hösten framgångar valde styrelsen att planera och genomföra följande
arrangemang under vår och sommar.
- 28 mars kör vi en ny After Work kväll på havsbris. Samma koncept som i
höstas.
Ansvariga: Boel, Ulrika
-

5 april startar föreningen ett test (april –juni)med en innebandy träning för
barn och ungdomar i Domsten. Syftet är att introducera innebandy till unga
nybörjare och de som vill träna lite extra.
Ansvariga: Patrik, Erik

-

26 april mellan klockan 10 – 12 är det städdag av stränderna i Domsten och
Gråläge. Efter städningen bjuds det på korv och dricka vid bryggan södra
stranden, vid Havsbris och på Gråläge. Ansvariga: Erik, Ann-Mari

-

6 juni (Nationaldagen) genomför vi traditionsenligt en fotbollsmatch och
picknik på fotbollsplanen i Domsten.
Ansvarig: Erik, Patrik

-

13 juni OBS! PRELIMINÄRT! Föreningen tänker Fotboll!
Tanken är att DIK kör några kombinerade After Work och VM fotbollskvällar
på Havsbris. Där vi sparkar igång kvällarna i samband med matchen Spanien
– Holland den 13 juni. Patrik ska undersöka om rättigheterna att visa matchen
etc.
Ansvarig: Patrik

-

14 juli Bouleafton i den Franska ärans namn, aftonen ska genomföras på
Franska nationaldagen. Det kommer att var en afton som omfattas av goda
ostar, nybakta bagetter, fint vin och boule så klart. Ansvariga: Camilla, Boel

-

9 augusti kommer vi arrangera Strandens dag. Då vi börjar klockan 14 med
tävlingar i Sandfigursskapande och Beachvolleyboll. Därefter blir det grill och
mat vid föreningens sjöbod vid Venners minne.
Ansvariga: Erik, Patrik

Till sist ska vi genomföra en orienterings dag under augusti eller september.
Ansvariga: Ej klart
8. Det finns inget nytt att avrapportera gällande tennisbanorna.
9. Under övriga frågor informerade Ann-Mari om Livsloppet den 30 mars.
Gällande hemsidan behöver vi ta hjälp för att kunna administrera den bättre. Vi
beslutade att kontakta Lotta Edenhammar i frågan. Vi behöver inventera vår
sjöbod och tennis bod för att se vad vi har för material och produkter där.
En genomgång av fotbollsmålen behövs eftersom näten är trasiga och behöver
bytas ut och en eventuell förankring av målen i mark ska undersökas.
Till sist hade ordförande ett starkt önskemål att planera fler styrelsedatumen i
förtid för att underlätta planeringen och därmed förbättra närvaron av
förtroendevalda.
Med anledning av detta har vi följande datum att boka upp i kalendrarna för
styrelsemöten;

-

6 maj (Bygatan 59)
19 augusti (Bygatan 70) då det traditionsenligt bjuds på smörgåstårta och
dryck.
27 augusti årsmötet på Havsbris.

10. Nästa möte är den 6 maj hos Patrik Carlsson på Bygatan 59
11. Mötet avslutades

_________________________________________
Protokollförare
Patrik Carlsson

