Protokoll
fört vid årsmöte med Domstens Byförening 2015-02-04

Plats: Havsbris
Närvarande: 32 personer

§1

Mötets öppnande
Ordföranden, Björn H:son Linde, förklarade mötet öppnat.

§2

Dagordningens godkännande
Dagordningen godkändes.

§3

Val av ordförande och sekreterare för mötet
Till ordförande respektive sekreterare för mötet valdes Björn H:son Linde och Jan Persson.

§4

Val av två justeringsmän att jämte ordförande justera dagens protokoll
Till justeringsmän valdes Maria Tufvesson och Percy Nessling.

§5

Fråga om stämman blivit behörigen utlyst
Mötet fann att stämman blivit behörigen utlyst.

§6

Föregående årsmötes protokoll
Sekreterare, Jan Persson, läste upp föregående årsmötes protokoll som godkändes och lades till
handlingarna.

§7

Styrelsens verksamhetsberättelse
Mötet hade inga frågor eller kommentarer på verksamhetsberättelsen för 2014, som skickats ut i samband
med kallelse till årsmötet. Verksamhetsberättelsen lades till handlingarna.

§8

Ekonomisk rapport
Den ekonomiska rapporten, som bifogats kallelsen, lästes upp av kassören, Elisabeth Malm-Butke.
Rapporten godkändes och lades till handlingarna.

§9

Revisionsberättelse
Revisor, Ann-Mari Svedin, läste upp revisionsberättelsen. Den godkändes av mötet och lades till
handlingarna.

§10

Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
Mötet beviljade styrelsen ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret.

§ 11

Besluta om arvode åt styrelsen och revisorer
Mötet beslutade att inget arvode ska utgå till styrelse eller revisorer.

Ordförande:
Björn H:son Linde
Gröna Gång 11, Domsten
255 91 Helsingborg
Tel. 042/922 67

Kassör:
Elisabeth Malm-Butke
Petter Svenssons v. 4, Domsten
255 91 Helsingborg
Tel. 042 /924 16

Sekreterare:
Jan Persson
Petter Jönssons väg 6, Domsten
255 91 Helsingborg
Tel. 042/911 41

§12

Val av styrelse
Omval av ordförande för ett år

Björn H:son Linde

Kvarstår i styrelsen ytterligare ett år

Per-Inge Krafman
Anders Engström

Omval av styrelseledarmöter för två år

Elisabeth Malm-Butke
Magnus Eriksson

Nyval av styrelseledamot för två år

Paul Andersson

Fyllnadsval styrelseledamot för ett år

Cissi Westander

Omval av styrelsesuppleant för ett år

Patrik Berntsson

Nyval av styrelsesuppleant för ett år

Lars Rosenqvist

Omval av revisorer för ett år

Ann-Mari Svedin
Tore Artman

Omval revisorsuppleant för ett år

Tommy Fredriksson

Representanter i stiftelsen Havsbris för ett år

Styrelsen utser själva dessa representanter

Omval valberedningen för ett år

Ingalisa Philip (sammankallande)
Gustaf Johnsson
Nils Högberg

§ 13

Beslut om årsavgift
Mötet fastställde att årsavgiften för 2016 ska förbli oförändrad (250kr).

§14

Övriga frågor
Allmän information.
Ordförande informerade om kommande aktiviteter:
23/4 - Kulturafton - Gunilla Poppe - berättar om mitt liv i Domsten med Nils.
21/9 - Larsviken berättar om sin verksamhet
16/11 - Bokafton
- Mötet uttryckte önskemål om fortsatt datorutbildning för seniorer. Förslag att hålla en nybörjarkurs och
en fortsättningskurs.
- Klagomål på vägunderhåll under vintern framfördes. Regler som gäller är att skottning utförs vid 8 cm
snödjup. För Bygatan som är bussled gäller hårdare regler.
- Diskussion angående hundbadplatsens placering. Det höjdes röster både emot och för hundbadplatsen
och dess placering.
- Styrelsen informerade angående status kring Domstensgården som ligger utmed väg 111. Under året har
byggnadsnämnden fått in ansökan om bygglov för att få använda gården till hem för ensamkommande
flyktingbarn. Byggnadsnämnden ansåg inte byggnaden vara lämplig för detta ändamål och gav avslag.

Ordförande:
Björn H:son Linde
Gröna gång 11, Domsten
255 91 Helsingborg
Tel. 042/922 67

Kassör:
Elisabeth Malm-Butke
Petter Svenssons v. 4, Domsten
255 91 Helsingborg
Tel. 042 /924 16

Sekreterare:
Jan Persson
Petter Jönssons väg 6, Domsten
255 91 Helsingborg
Tel. 042/911 41

Överklagande inkom på avslaget men den 14/12 gav även Länsstyrelsen avslag. Även detta beslut kan
överklagas men sannolikheten att verksamheten skulle få klartecken bedömer styrelsen som mycket låg.
- Nya hemsidan är numera stabil och styrelsen uppmanar medlemmarna att aktivt använda sig av
hemsidan.
- Hög hastighet genom byn. Önskemål från mötet att återigen genomföra hastighetsmätning i byn men
denna gång i norr korsning Bygatan och Berghemsvägen.
- Asfaltering av Bygatan och nya busshållplatser. Bygatan är planerad att asfalteras om under 2015 och
två nya busshållplatser, timglas, planeras i norra Domsten. Önskemål från mötet att det bevakas att
busshållplatserna placeras på bra positioner utmed Bygatan.
- Ny bebyggelse i byn vid fotbollsplanen. För tillfället pågår utredningsarbete angående problematik med
dagvatten och grundvatten för det planerade området. En konsult jobbar på kommunens uppdrag för att se
om problemen går att lösa på tillfredställande sätt. Rapport lämnas 20 februari. Beroende på denna
konsultrapport kan vidare utredningsarbete gå åt alla håll. Domstens Byförening kan inte ta ställning förrän
fakta finns på bordet och vi vet vad vi ska ta ställning till.
Tennisbanornas framtid bevakas gemensamt av DIK och Domstens Byförening.
- Öresundskraft utbyggnad fibernät. Anslutning till samtliga hushåll i Domsten beräknas vara klart inom
1-2 veckor.
Årsmötet föreslog att Domstens Byförening bjuder in till kväll för att ge bybor möjlighet att utbyta
erfarenheter med olika leverantörer av tjänster via fibernätet.
Avtackning
Avgående styrelseledamöter Jan Persson, Lotta Edenhammar(frånvarande) och Joakim Gustafsson
(frånvarande) blev avtackade av Björn H:son Linde.
§15

Mötet avslutas
Föreningens ordföranden förklarade mötet avslutat och tackade för aktivt deltagande.
Mötet rundades av med kaffe och plommontårta.
Domsten 2015-02-04

Jan Persson

Björn H:son Linde

Sekreterare

Ordförande

Justeras:

Maria Tufvesson

Ordförande:
Björn H:son Linde
Gröna gång 11, Domsten
255 91 Helsingborg
Tel. 042/922 67

Percy Nessling

Kassör:
Elisabeth Malm-Butke
Petter Svenssons v. 4, Domsten
255 91 Helsingborg
Tel. 042 /924 16

Sekreterare:
Jan Persson
Petter Jönssons väg 6, Domsten
255 91 Helsingborg
Tel. 042/911 41

