
 

 
Protokoll fört vid årsmöte i Södra Domstens Badförening  
Söndagen den 24 juni 2018 kl. 15.00 vid masten.  
 
 
§ 1 Mötets öppnande 
Ordföranden, Anita Linde, hälsade de 23 närvarande hjärtligt välkomna till 
årsmötet.  
  
§ 2 Val för årsmötet 
Till mötesordförande valdes Anita Linde och till mötessekreterare Annelie 
Sandström. Lars Sjöstedt och Peter Qvarfordt valdes till att jämte ordförande 
justera dagens protokoll. 
 
§ 3 Fastställande av dagordning 
Den föreslagna dagordningen godkändes.  
 
§ 4 Föregående års protokoll    
Föregående protokoll, vederbörligen justerat som skickats ut till alla godkändes 
och lades till handlingarna. 
 
§ 5 Årsredovisning 
Sven Ingvar Nyberg föredrog årsredovisningen och informerade att det kommit 
in 6 200 kr i medlemsavgifter från 62 betalande medlemmar samt 6 765 kr från 
fester under året, en minskning jämfört med året innan.  
Kostnaderna för året uppgick till 16 617 kr och årets resultat blev en förlust på  
3 652 kr. Orsaken är ökade subventioner av aktiviteterna under året. 
Behållningen på SDB:s postgirokonto är 8 908 kr, i kontanter 501 kr och därmed 
totalt 9 409 kr. 
En nyhet för året är möjligheten för medlemmarna att betala aktiviteter med 
Swish vilket är att föredra framför kontanter. 
 



§ 6 Revisionsberättelse 
Jan Hansson föredrog revisionsberättelsen och förklarade att föreningens 
bokföring är i god ordning.  
 

        § 7 Ansvarsfrihet för styrelsen 
Årsmötet godkände 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, Annelie Sandström-sekreterare, Sven Ingvar Nyberg- 
kassör, Jan Hansson-revisor, Björn H:son Linde – klubbmästare. 
 
§ 9 Firmatecknare 
Fram till nästa årsmöte valdes ordförande Anita Linde och kassör Sven Ingvar 
Nyberg till att var för sig teckna föreningens firma. 
 
§ 10 Årsavgift 
Årsmötet godkände att årsavgiften för det kommande året ska var oförändrad, 
100 kr per hushåll. 

 
§ 11 Flaggansvariga 
Det rullande systemet med flaggansvariga som infördes under året har fungerat 
mycket bra. Enstaka avhopp har skett och det beslutades att Anita Linde går ut 
med uppmaning till fler att teckna sig på listan för att säkerställa ett fungerande 
schema. 
  
§ 12 Rapporter 
Anita Linde rapporterade att Karin Ohlssons text om bojarna vid badbryggan 
och dess betydelse under kriget ska komma upp på anslagstavlan som för 
tillfället tagits bort av Helsingborgs kommun. Påstötning ska göras till 
kommunen. 
 
Björn H:son Linde har satt upp en ny korg vid badbryggan som fungerar bra. 
 
Konstaterades att lös badtermometer vid Södra bryggan inte fungerar.  
Kontinuerligt uppdaterade uppgifter om vattentemperaturen i hamnen via en 
elektronisk termometer finns sedan förra sommaren på hemsidan domsten.nu 
 
§ 13 Sammankomster  2017-2018 
Anita Linde informerade att årets räkafton i Havsbris blir lördagen den 22 
september. Sopplunch i Havsbris blir söndagen den 10 februari 2019.  
Grillaftnar vid badbryggan hålls så fort vädret tillåter. 
 
§ 14 Övrigt  
Jan Haellquist påpekade att vimpeln som hissas vid Södra bryggan är för kort. 
Björn H:son Linde tog på sig att skaffa en ny och längre vimpel. 
 
Annika Andersson tog upp frågan om att vi inte har någon strand vid Södra 
bryggan och att kommunen borde ställa upp och iordningställa en liten strand. 



Beslutades att Anita Linde återigen kontaktar Helsingborgs kommun i frågan. 
Björn H:son Linde informerade om att alla medborgare kan påverka kommunen 
genom att lämna förslag via Helsingborgs-appen som kan laddas ner till 
smartphones och ipads. Strand vid Södra bryggan kan vara ett sådant förslag. 
 
§ 15 Mötet avslutas 
Ordföranden Anita Linde avslutade årsmötet.  Efter mötet bjöds på god 
Sachertårta från Kakboden i Höganäs. 
 
Tillägg efter avslutat årsmöte: 
Direkt efter årsmötet kontaktade Anita Linde Helsingborgs kommun med 
begäran om hjälp med att anlägga en liten sandstrand på ca 10 kvm vid södra 
bryggan där barn kan leka. 
Svar kom direkt från Elisabet Lindberg, strandansvarig på 
stadsbyggnadsförvaltningen att vår del av stranden är klassad som naturstrand 
där kommunen normalt endast plockar skräp. Hon skriver att det är svårt att 
anlägga en strand på platsen men att hon förstår att våra krav är anspråkslösa 
och lovar att titta på saken.  
 
 
 
 
 
På årsmötets uppdrag: 
Annelie Sandström                                        
Mötessekreterare  
  
    
                          
 
 
Justeras: 
Anita Linde 
Mötesordförande 
 
 
 
 
 
 
 
Lars Sjöstedt  Peter Qvarfordt  

 
	  
	  
	  
	  


