
 

 

 

Styrelsemöte Domstens Idrottsklubb 

 

Datum: 2013-09-11 

Plats: Södra Stranden 6 

Deltagare:  Erik Gustafsson 

 Ann-Mari Svedin 

 Boel Paulsson Rosenqvist 

 Camilla Blomstersjö Swedin 

 Patrik Karlsson 

 

1. Ordförande förklarade mötet öppnat 

 

2. Föreliggande dagordning godkändes. 

 

3. Till protokollförare valdes Boel Paulsson Rosenqvist 

 

4. Föregående protokoll. 

Föregående protokoll gicks igenom och godkändes. 

 

5. Kassarapport 

Ann-Mari redovisade klubbens ekonomiska behållning per den 10/9 2013. Behållning uppgick 

till 209.506,95 kr. 

 

6. Genomförda arrangemang 

Fotboll på gröningen på nationaldagen blev en lyckad tillställning med många deltagare. 

Grillaftonen blev som vanligt succé och det var fullsatt.  

 

7. Kommande arrangemang 

Idrottsaktivitet i Hittarpshallen den 30/11 kl 16 – 18. Olika aktiviteter såsom skeppsbrott, 

fotboll spökboll osv. Erik och Ulrika är ansvariga.  

Luciafirande. Ulrika är ansvarig. Fråga om någon kan ställa upp med hembakat.  

Julpyssel. Stryks i år pga för många andra aktivitetet.  

”Jutan” går ej längre att boka. Istället diskuterades exempelvis en aktivitet med klättervägg. 

Danskurs på Havsbris. Kontakt med Agneta O om hon kan ställa upp som danslärare. Boel tar 

kontakt med Agneta gällande detta.  

After-work. Camilla och Boel hör med de andra föreningarna om det finns intresse att vara 

med att arrangera after-work ca 1 fredag i månaden.  

Halloweenfest. Boel kontrollerar och ser vilka möjligheter det finns att arrangera en sådan på 

Havsbris samtidigt som en spökvandring på pestkyrkogården.  

http://domsten.nu/dik/dik-logo_1/


Hemsidan skall administreras och uppdateras. Erik kontaktar Björn Linde om status på 

Domsten.nu.  

Förslag på ”sportkvällar” på Havsbris vid sportevenemang. Även förslag på träffar vid ex 

Melodifestivalen. Patrik återkommer angående detta.  

Utskick av ett eventuellt höstbrev med enkät med ett par frågor. Ex; saknar ni någon 

aktivitet. Samtidigt en insamling av e-postadresser för att förenkla kontakt och information. 

Förslag på att få hjälp av skolungdomar att göra detta mot ersättning. 3000 kr.  

Förslag från Göran Artman på årsmötet att slå samman Grillaftonen och seglarfesten till en 

gemensam fest. Diskussoner om hur detta skulle genomföras och hur ett samarbete skulle se 

ut.   

Andra inkomna förslag på kommande aktiviteter innefattade Boule-turnering, terränglopp, 

combat-träning, återkommande löpningsträning, både den befintliga tjejjoggen på söndagar 

samt att göra olika klasser för olika nivåer på träning, samt barnjogg. Allt för att DIK ska få en 

tydligare inriktning mot idrott.  

 

8. Tennisbanor. 

Frågan gällande tennisbanor tas upp på nästa möte. Patrik tittar över kostnader för 

upprustning av tennisbanorna tillsammans med Erik & Petra.  

 

9. Övriga frågor 

Inga ytterligare frågor 

 

10. Nästa styrelsemöte 

Nästa möte hålls hos Boel Paulsson Rosenqvist, Lärkstigen 22, 16 oktober klockan 19:00 

 

 

 

Vid protokollet 

 

 

___________________________________ 

Boel Paulsson Rosenqvist 

 

   

 

 

 

 

 


