PROTOKOLL STYRELSEMÖTE DOMSTENS IK
Datum:
Plats:
Deltagare:

2014-05-06
Bygatan 59
Erik Gustafsson
Ann-Mari Svedin
Ulrika Görefält
Patrik Carlsson
Camilla Blomstersjö Swedin
Boel Paulsson Rosenqvist

1. Ordförande förklarade mötet öppnat.
2. Föreliggande dagordning godkändes. Till Protokollförare utseddes Boel Paulsson
Rosenqvist.
3. Genomgång av föregående protokoll.
Inventering av DIKs bod har gjorts. Fotbollsmålen behöver nya nät - Erik har ambitionen
att förnya dessa till den 6 juni och vårt nationaldagsfirande.
Diskussioner och önskemål om att DIK skall ha en egen hemsida. Förslag att använda sig
av laget.se som även båtklubben använder sig av. Byföreningen har initierat ett möte för
att förnya/förbättra Domstens hemsida.. Erik och Anne-Mari kommer att vara med på
mötet för att framföra DIK:s åsikter och beslut.
4. Sammanfattning av styrelsemötet i Stiftelsen Havsbris från d 26 februari punkten lämnades utan genomgång.
5. Kassarapport.
Ann-Marie redovisade att föreningen har en fortsatt stabil ekonomi. Föreningen har idag ett
eget kapital om 198910,52 kr fördelat på Kassa 3735,40, Bank 165933,34kr och PG
29241,78kr.
6. Genomgång av genomförda arrangemang 2014.
AfterWork 28/3 var mycket uppskattat och det fina vädret gjorde arrangemanget mycket
välbesökt. Tyvärr kom klagomål på dåligt utförd städning trots att det städats noga framkom en
viss tveksamhet till att hyra Havsbris i fortsättningen då det ofta hävdas att städningen är
bristfälligt gjord trots att man utfört denna enligt anvisningar.
Vinprovningen var också den mycket lyckad och det var fullsatt.
Innebandy för barn som arrangerades som ”prova-på” lördagar från d 5 maj var också populärt.
Det har mest varit barn i den yngre ålderskategorin som varit med och spelat. Anslag om
Innebandyn har satts upp både på Laröds- och Holstagårdsskolan. Nytt material i form av
skyddsglasögon och annat har köpts in.
Önskemål från Innebandygruppen att säsongen skall förlängas till 30 juni.
Strandstädning genomfördes den 26 april och den gick bra, tyvärr missades hämtning av skräp
i Grå Läge, detta skall enl uppgift ha hämtats den 5/5.

7. Genomgång av kommande arrangemang 2014

6 juni - Nationaldagen genomförs traditionsenligt med fotbollsmatch och pic-nic på
fotbollsplanen i Domsten. Gatupratare för detta ställs upp den 1 juni. Ansvarig: Erik, Ulrika,
Patrik.
13 juni - AW med fotbollstema. Fredag från 18:00. Det är match 21:00 mellan Spanien-Holland.
Gatupratare sätts upp efter nationaldagsfirande. Ansvarig: Patrik
14 juli - Bouleafton. Eftersom det är mitt i semestern framfördes oro för att det kan bli svårt att
hitta någon som är hemma och kan ha ansvar för detta arrangemang. Camilla ser om det är
någon som kan tänka sig att hålla i både tävlingsbiten och själva arrangemanget med servering,
underhållning osv.
9 augusti - Strandens Dag. Vi börjar klockan 14:00 med tävlingar, bl a skapa sandfigurer och
Beachvolleyboll. Därefter grillning och mat vid föreningens sjöbod vid norra bryggan.
Ansvariga: Erik och Patrik. Gatupratare sätts upp 2 augusti.
8. Idéer om höstarrangemang.
Bjuda hit orienteringsklubb som presenterar och marknadsför sig samt en kort
orienteringsrunda för hela familjen.
Innebandyn fortsätter till hösten. Patrik kollar möjlighet att spela seriespel, ex Korpen. DIK kan
sponsra med inköp av lagtröjor osv.
Förslag framkom att hyra B-plan i ishallen. Ulrika kontrollerar möjligheter för detta.
Ett nytt försök för danskurs till hösten - gärna vuxenkurser. Ny förfrågan ställs till Agneta
Olsson om det går att hyra in henne som danslärare.
26 september - AW med Rundpingis. Ansvarig: Camilla
Samordnad Halloweenvandring för alla barn i Domsten. den 31 oktober. AW i havsbris med
Halloweentema. Boel tar kontakt med Corinne som kommit med önskemålet för ett ev
samarbete.
Förslag också att AW i fortsättningen skall hållas ca 1 gång i månaden.
9. Tennisbanor, fastighetsbildning Lärkstigens södra del.
Punkten lämnades utan genomgång.
10. E-postinsamlingen.
Rita har gjort ett fantastiskt jobb med e-postadresserna och sammanställt dessa till ett excelark.
Det kommer fortfarande in adresser som tillfogas listan. Anne-Mari ansvarar för att färdigställa
till en fungerande lista.
11. Hemsidan Domsten.nu
Se anteckningar under punkt 3.
12. Övriga frågor
Frågor om badflotten. Enligt uppgift från Göran Artman skall denna komma ut i sommar.
Diverse badleksaker och simhjälpmedel finn numera i ludan vid Norra stranden.
13. Nästa möte är den 19 augusti, Bygatan 70, 18.30.
Årsmöte i DIK på Havsbris den 27 augusti, kl 19.00.
14. Mötet avslutades.

________________________________________
Protokollförare/Boel Paulsson Rosenqvist

