Styrelsemöte
Datum:

2015-05-06 kl 18:00

Plats:

Ann-Mari Svedin, S Stranden 6

Deltagare:

Ulrika Görefält, Boel Paulsson Rosenqvist, Erik Gustafsson, Ann-Mari Svedin

1. Mötet förklarades öppnat
2. dagordningen godkändes.
Till sekreterare valdes Boel Paulsson Rosenqvist
3. Föregående protokoll gicks igenom och godkändes.
4. Kassarapport
Ann-Mari Svedin redovisade kassan som i dagsläget är: 207506 kr
5. Genomgång genomförda vårarrangemang 2015.
Vinprovning i havsbris genomfördes som planerat, fullbokat.
After Work genomfördes enligt tradition. Trevligt som vanligt med ca 25 - 30 deltagare.
29/3 - Vindla i glaslandet/barnteater. Tre familjer deltog.
Strandstädning - genomfördes som planerat. Skräpet är hämtat av kommunen.
Padel - kommer inte att genomföras vid detta tillfälle, inga anmälda. Denna aktivitet skjuts
på framtiden.
6. Genomgång kommande vårarrangemang 2015.
Öppning av tennisbanor - Erik kommer att genomföra det mesta den 10 maj, det som är
kvar att göra görs den 16 maj.
Cykelfest i Domsten - 23/5. Camilla och Ulrika arrangerar. Skyltar är utsatta sedan länge
och lappar har lämnats i brevlådorna. DIK bjuder på en fördrink med lite tilltugg på
Havsbris innan.
Nationaldagen - 6 juni. Enligt tradition. Pick-nick och fotboll. Ulrika köper lite flaggor till
barnen och för att pryda fotbollsmålen.
Standens dag - 8 augusti. Fortfarande på planeringsstadiet. Strandaktiviteter, korvgrillning
osv.
Grillafton - 15/8. Ann-Mari arrangerar, planeringen är klar. (Till självkostnadspris för
deltagarna).
7. Hemsidan Domsten.nu. Fungerar igen efter en ”hackerattack”.

8. Övriga frågor.
Årsmöte - 26/8 i Havsbris. Camilla har meddelat att hon inte länge önskar kvarstå i
styrelsen. Ulrika sitter ett år till, och Boel sitter också i ett år till så att det blir en hel
mandatperiod på två år totalt. Ulrika ska höra sig för med nya ledamöter till föreningen,
likaså Erik.
9. Nästa styrelsemöte
12/8 kl 18:30 hos Erik Gustafsson på Bygatan 66.

10. Mötets avslutande
Erik förklarar mötet avslutat

Vid protokollet
_______________________________
Boel Paulsson Rosenqvist
Justerat
________________________________
Erik Gustafsson

