Protokoll fört vid årsmöte i Södra Domstens Badförening
Söndagen den 21 juni 2015 kl. 15.00 på vanliga platsen vid masten
§ 1 Mötets öppnande
Ordföranden, Anita Linde, hälsade de 29 närvarande hjärtligt välkomna till årsmötet.
§ 2 Val för årsmötet
Till mötesordförande valdes Anita Linde och mötessekreterare Kjerstin Du Rietz. Till att
jämte ordförande justera dagens protokoll valdes Jan Haellquist och Klas-Otto Sandberg.
§ 3 Fastställande av dagordning
Den föreslagna dagordningen godkändes.
§ 4 Föregående års protokoll
Eftersom föregående protokoll, vederbörligen justerat, hade skickats ut till alla, läste Anita
Linde enbart upp § 13 angående fibertekniken. Björn H:son Linde berättade att fibertekniken i Domsten nu byggts färdigt och att kommunen lovat asfaltering av Bygatan, vilket
skall börja vecka 27. Dessutom ska det bli en grusad gångväg på östra sidan av Bygatan
och två nya busshållplatser – av samma typ som vår – på norr. Arbetena beräknas vara
färdiga i september.
§ 5 Årsredovisning
Lena Vilnersson föredrog årsredovisningen och informerade att det kommit in 6 100 kr i
medlemsavgifter och 6 095 kr för sopplunchen och räkfesten. Kostnaderna för året var
13 485 kr och årets resultat blev en förlust på 1 290 kr. Kassabehållningen är 15 977 kr.
Björn H:son Linde kunde informera om att byföreningen tagit hela kostnaden för reparation
av vår flaggstång.
§ 6 Revisionsberättelse
Jan Hansson föredrog revisionsberättelsen muntligt och ansåg att allt var ordentligt gjort.
§ 7 Ansvarsfrihet för styrelsen
Årsmötet fastställde på förslag av revisorn resultat- och balansräkningen enligt
årsredovisningen samt beviljade styrelsen ansvarsfrihet för det gångna året.
§ 8 Val av styrelse och revisor
Följande ordinarie styrelseledamöter omvaldes fram till nästa årsmöte:

Anita Linde - ordförande, Kjerstin Du Rietz - sekreterare, Lena Vilnersson – kassör,
Björn H:son Linde – klubbmästare, Lars Dahlqvist – flaggchef och Jan Hansson – revisor.
§ 9 Firmatecknare
Som firmatecknare valdes ordföranden Anita Linde och kassören Lena Vilnersson var för
sig.
§ 10 Årsavgift
Årsmötet godkände att årsavgiften ska vara samma i år som förra året dvs. 100 kr per
hushåll.
§ 11 Rapporter
Ett nytt bord vid masten har tillverkats av Tommy Tufvesson. Betalas i 2015 års budget.
§ 12 Sammankomster 2014-2015
Björn H:son. Linde informerade om att det även i år blir räkafton i Havsbris. Det blir
fredagen den 16 oktober. Inbjudan kommer senare. Sopplunch i Havsbris blir preliminärt
söndagen den 7 februari 2016. Årets första grillning vid bryggan blir måndagen den 29/6
om vädret tillåter.
§ 13 Övrigt
Percy Nessling framförde åsikten att vi skulle rekommendera att vi i Södra Domsten inte
använder störande maskiner på söndagarna. Vi har ju annars en fin och lugn miljö här i
Domsten. Den måste värnas. Årsmötet tillstyrkte förslaget.
Björn O. Anderberg föreslog att man skulle sätta upp en skylt som visade vad bojarna kring
vår flaggstång betytt med nät under kriget. Karin Olsson är med i stans Bevarandegrupp.
Beslöts att kontakta henne om detta.
§ 14 Mötet avslutas
Ordföranden Anita Linde tackade för ett bra möte och avslutade årsmötet. Efter mötet
bjöds på god tårta från Kakboden i Höganäs.
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