
Protokoll fört vid årsmöte i Södra Domstens Badförening  
Söndagen den 26 juni 2016 kl. 15.00 i familjen Lindes garage.  

§ 1 Mötets öppnande 
Ordföranden, Anita Linde, hälsade de 31 närvarande hjärtligt välkomna till årsmötet och 
höll parentation över Gudrun Högild och Bengt Axelsson som gått bort sedan förra 
årsmötet.  
  
§ 2 Val för årsmötet 
Till mötesordförande valdes Anita Linde och mötessekreterare Kjerstin Du Rietz. Till att 
jämte ordförande justera dagens protokoll valdes Bengt Kullmar och Margareth Nilsson.  

§ 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 störande maskiner och att sätta upp en skylt var bojarna 
kring vår flaggstång betytt med nät under kriget. Beslöts att kontakta Karin Ohlsson i 
stadens Bevarandegrupp så hon trycker på i detta ärende. 

§ 5 Årsredovisning 
Lena Vilnersson föredrog årsredovisningen och informerade att det kommit in 6 900 kr i 
medlemsavgifter (69 medlemmar). Kostnaderna för året var 16 188,27 och årets resultat 
blev en förlust på 3 278,27.  Kassabehållningen är 808 kr och behållningen på postgirot är 
12 699. För att få mindre förlust beslöts att ta något mer betalt för räkfesten i oktober än i 
fjol. Klubbmästaren önskade också att fler är med i år. 

§ 6 Revisionsberättelse 
Jan Hansson föredrog revisionsberättelsen muntligt och ansåg att allt var ordentligt gjort.  

        § 7   Ansvarsfrihet för styrelsen 
Årsmötet godkände, på förslag av revisorn, resultat- och balansräkningen enligt årsredo- 
visningen 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, Lena Vilnersson – kassör, Björn H:son Linde – klubbmästare, 
Lars Dahlqvist – flaggchef och Jan Hansson – revisor. Nyval av Annelie Sandström, Gröna 
Gång 7, till sekreterare. 

§ 9 Firmatecknare 
Som firmatecknare valdes ordföranden Anita Linde och kassören Lena Vilnersson var för 
sig. 

§ 10  Årsavgift 
Årsmötet godkände att årsavgiften ska vara samma det kommande året som förra året 
dvs. 100 kr per hushåll. 

§ 11 Rapporter 
Av borden vid badbryggan har tre bord reparerats så att de skall hålla ett tag till. 
   
§ 12 Sammankomster 2016-2017 
Björn H:son. Linde informerade om att det även i år blir räkafton i Havsbris. Det blir 
fredagen den 7 oktober. Inbjudan kommer senare. Sopplunch i Havsbris blir söndagen den 
29 januari 2017. Årets första grillning vid bryggan var 30 maj. Det kommer fler.  

§ 13 Övrigt   
Bojarna vid flaggstången är i dåligt skick. Gravrost? Måste lagas. Några förslag på 
reparatörer nämndes. 

Föreslogs att Karin Ohlsson tar fram en text till bojarna. 

Bengt Kullmar föreslog att en termometer av bra kvalitet anskaffas så att man kan se hur 
vattentemperaturen ser ut från dag till dag, ev. att det antecknas på en lista på 
anslagstavlan och att en ny cykelkorg anskaffas. Björn påpekade att då måste kommunen 
ge sitt samtycke, annars tar de bort korgen. Han kontaktar kommunens ansvarige om 
detta. 

Det fanns även önskemål att man skulle försöka skaffa en stenfri plats på vänster sida av 
bryggan där barnfamiljer kan hålla till. Alla som vill kan hjälpa till med detta. Likaså kan vi 
hjälpas åt att ta bort småsten nedanför barnbryggan. 

Björn O. Anderberg informerade om att borttagande av fotbollsmål på Ängen skett genom 
kommunen. Han kollar upp vad som sker framöver.  

§ 14  Mötet avslutas 
Ordföranden, Anita Linde, tackade avgående sekreterare Kjerstin Du Rietz för gott jobb i 
11 år med en blomma och avslutade årsmötet.  Efter mötet bjöds på god tårta från 
Kakboden i Höganäs. 

På årsmötets uppdrag: 

Kjerstin Du Rietz   
Mötessekreterare  Justeras:       
    
   Anita Linde                        
   Mötesordförande 

Bengt Kullmar  Margareth Nilsson            


