
S§relsemöte

Datum: 2015-01-27 19:00

Plats: Boel P Rosenqvist, Lärkstigen 22

Deltagare: Ulrika Görefält, Boel Paulsson Rosenqvist, Erik Gustafsson, Camilla

Blomstersjö Swedin, Ann-Mari Svedin

1. Mötet förklarades öPPnat

2. dagordningen godkändes.
Till sekreterare valdes Boel Paulsson Flosenqvist

3. Föregående protokoll gicks igenom och godkändes.

4. Kassarapport
Ann-Mari Svedin redovisade kassan som idagsläget är:215.782 kr

5. Genomgång genomförda höstarran gema n g 2O1 4 -

Luciafirandet genomfordes enligt tradition med många besökande,

6. Genomgång kommande vårarrangemang 2015.
Orienteriig- Helsingborgs orienteringsklubb har inte återkommit efter föregående

kontakt. pröbtem kan vara att det inte finns några kartor. Vitar förnyad kontakt för att höra

om intresse finns, annars läggs detta förslag på is.

Myskvält för barn - Ulrika söker vidare för att hitta någon lämplig föreställning tör de
yngre barnen.-piaA 

- Erik tittar på datum för detta för ungdomar. Föranmälan krävs. Tänkt for barn ca

9-15 år. (kostnad ca 100 krlpers. DIK bjuder på denna kostnad).
AW - Boel tar hand om denna. Förslag den 27 mars.
Städdag - Kommunen återkommer med vilken dag det kommer att vara.

öppning av tennlsbanor' En lördag eller söndag i början av maj.

Vinprovnlng - 2113. Den årliga vinprovningen går av stapeln i Havsbris.
Viikurs miA nå*an Alilsson på måndagar, börjar 23/2- Anmälan direkt till Håkan

Nilsson. Mail:hakan.nilsson@vinkonsult.com Telnr: CI707'511588. Försttill kvarn gäller.

6 juni - Traditionsenlig fotboll på fotbollsplanen. Ulrika håller i detta arrangemang.

§trandens Dag - Arrangemang 8 augusti. Volleybollnät, hattparad? Camilla, Erik och

Patrik ansvarar.
Zumba i Havsbris- Provdag med Zumba. Boel bokar en dag med Agneta som tar emot
anmälan.
Cykeltest i Domsten - Förslag pä2315. Camilla och Ulrika arrangerar.
Griltafton - ljuli månad. Ann-Mari anangerar men behöver mer hjälp av andra familjer i

byn.

7. Årsmöte DlK. 26 augusti kl 19:00. Problem eftersom alla styrelsemedlemmars
mandatperioder löper ui. Förslag på nya ledamöter emottages gärna. Styrelsen får gärna
hålla ögon och öron öppna.

8. Hemsidan Domsten.nu. Klar och fungerande. Vi arbetar på att förbättra hela tiden.



9. övriga frågor.
Vårbrevet går ut i mars, deadline senast 2T februari.

8. Nästa styrelsemöte.
Hos Ann-Märi Svedin. Onsdag 6 maj kl 18:00. Styrelsemöte även onsdag 12 augusti kl

18:30 hos Erik Gustafsson.

9. Mötets avslutande.
Erik förklarade mÖtet avslutat.


