Styrelsemöte Domstens Idrottsklubb
Datum: 2013-10-16
Plats: Lärkstigen 22
Deltagare: Boel Paulsson Rosenqvist
Ann-Mari Svedin
Camilla Blomstersjö Swedin
Patrik. Karlsson
Erik Gustafsson
1. Ordförande förklarade mötet öppnat
2. Föreliggande dagordning godkändes. Till protokollförare utseddes Boel Paulsson
Rosenqvist.
3. Föregående protokoll gicks igenom.
Ang hemsidan: webmaster har utsetts. Lotta Edenhammar som ansvarar för Domsten.nu
hemsida.
Grillafton – Göran Artman har föreslagit en sammanslagning av grillaktivitet för
byföreningarna, båtklubben och DIK tillsammans. Förslag att vi utser en kommitté med
delegater från alla föreningarna. Från DIK kommer Erik och Ulrika. Vid detta tillfället tas
även upp avgränsning/uppdelning av de olika grenarna i våra föreningar och var våra olika
föreningar skall ha sina basfunktioner.
4. Sammanfattning av Styrelsemöte i Stiftelsen Havsbris
Gott ekonomiskt läge i stiftelsen. Ett antal investeringar har gjorts. Fortsatt underhåll som
planerats men inte genomförts är offert på ny ytterdörr. En trekant framför Havsbris med
buskage skall tas bort. Ogräs skall rensas bort vid entrén. Skylt bytas ut mot ny. Rullgardin
skall ordnas till altandörr. Uthyrning under 2013 har fungerat bra. Bokningssidan skall ses
över. Önskemål att klubbarna lägger sina egna aktiviteter på vardagar så att de attraktiva
helgerna är lediga för uthyrning i största möjliga mån.
5. Kassarapport. Ann-Mari Svedin redovisar kassan. 209.358:95 kr i kassan.
6. Ann-Mari Svedin och Erik Gustafsson tecknar föreningen var för sig.
7. Insamling av e-postadresser. Blankett revideras innan adresser samlas in. 3000 kr i arvode
för att samla in adresserna.
8. Fastställande av kommande arrangemang höst 2013/vår 2014. Erik kontrollerar att
gatupratarna finns tillgängliga samt sammanstället ett ”Höstnytt”snarast så att information
om aktiviter kommer ut. Boel gör gatupratare.
Idrottsaktivitet i Hittarpshallen 30/11. En extratimma är bokad. Ulrika och Erik tittar på
olika aktiviteter man kan göra.
Luciafirande fredag 13/12. Firandet börjar kl 18:00. Erik ordnar ca 100 lussekatter för
evenemanget.
After Work är bokad. Camilla, Boel och Ulrika organiserar detta.
Danskväll ”prova på”. Föranmälan krävs. Agneta O är tillfrågad och ställer upp som lärare.
Pris för lektionerna 500 kr styck. Kostnad för kvällen totalt blir 2.000 kr som DIK står för
första gången. Tid är bokad till den 5/11. Om intresse finns kommer detta att utökas till
kurser till våren. Exempel på pris ca 50 kr/person.

Halloweenkvällen ställs in i år pga bristande intresse.
Familjeidrott/varannan vecka - Tanke att barn tillsammans med föräldrar har idrott
tillsammans. På vintern i idrottshallen, typ skeppsbrott osv, på sommaren fotboll på
fotbollsplanen. En extra bana bokas i samband med innebandyträningen. Avvaktar med detta
till våren. Även löpning/gång avvaktar vi med till våren.
Tennis. Patrik och Erik tittar vidare på möjligheten att även ha träning till vintern inomhus.
Övrigt. Bouleaktivitet till våren. Går ut med förfrågan i höstbrevet om arrangörer/hjälp till
detta Ann-Mari hör med Bo Artman om aktiva spelare. Övriga förslag på aktiviteter som
kom upp vid förra styreslemötet tas upp till våren igen för ny diskussion. Bland annat
förslag om terränglopp och combat-träning. Ny löpträning till våren. Förslag på
Sandfigurstävling i samband med pick-nick eller enkel grillkväll.
9. Tennisbanor. Inget nytt.
10. Övriga frågor. Fotbollsmålen på gröningen är ganska risiga. Erik kontaktar fritidsnämnden
ang restaurering om målen, samtidigt höra av sig angående förslag om vattenleksaker –
rutschbana eller andra kul saker.
Frågor om flotten – den var inte ute i somras, varför? Vems är ansvaret för denna? Erik hör
med Göran Artman vid mötet för stiftelsen för Havsbris.
11. Nästa möte.
Onsdag 5 februari 18:00. Plats Ann-Mari Svedin Södra Stranden 6.
12. Mötet avslutas.

.

