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Arsmöte DIK

Datum: 2015-08-26 kl 19:00

Plats: Havsbris

Närvarande: Ca 20 medlemmar deltog i årsmötet.

1. Arsmötets öppnande
Ordforanden Erik Gustafuson forklarade mötet öppnat'

2. Godkännande av dagordningen'
Dagord ningen godkändes.

3. Arsmöteb behöriga utlYsande
Arsmotet ansågs vara behörigt utlyst.

4. Val av ordförande och sekreterare för årsmötet.
Till ordförande respektive sekreterare for mötet valdes Erik Gustafsson och Boel P

Rosenqvist.

5. Val av justerare attiämte ordförande justera protokollet.
Gerd Håkansson samt Annika Stendahl vatdes titljusterare-

6. Ssrelsens verksamhetsberättelse.
Ordförande gick igenom verksamhetsberättelsen för 2AM|2O15 som godkändes.

Vad gäller detaljplanen vid norra bryggan har denna ändrats och beslutet har vunnit laga

kraft.-Det finns alltså inga hinder för att söka nytt bygglov för bastun. DIK har avsatt 50.000
kr för byggnationen. Fråga ställdes om boden som har ställts till förfogande fÖr ev
omUyggnäd kommer att användas för ändamålet, i annat fall tas erbiudandet titlbaka då den

är i dåligt skick och behov av renovering. Ordföranden meddelar de som ansvarar för
bastuplaneringen att detaljplaneändringen vunnit laga kraft och att planeringen kan

fortskrida.
Ann-Ma ri Sved in redovisade boksl utsrapporten.

7. Revisoremas berättelse.
Revisionsberättelsen lästes<ipp. Revisorerna har inga anmärkningar.

8. Om ansvarcfrihet för den tid revisionen avser.
Arsmötet beviljade styrelsen ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret.



9. Valtill ny styrelse
Omval som ordförande 2 år
Omval som kassör 2 är
Kvarstår som ledamot 1 år

Val av ledamöter pä2 är

Erik Gustafsson
Ann-Mari Svedin
Ulrika Görefält
Boel P Rosenqvist
Elisabeth Olander
Ninni Llndertz
Jenny Stendahl
Madeleine Nilzon
Johan Hesoun

10. Val av revisorer på 1 år. Nyvarande är Claes Ekman och Ingvar Frost
Arsmötet beslutar om omval av Claes Ekman och lngvar Frost'

1{. Val av ledamot till valberedningen på t år. Nuvarande är Ralph Paulsson.
Arsmötet beslutar om omval av Ralph Paulsson.

I 2. Arsavgiftens fasbtällande.
Arsmötet beslutar om oförändrad årsavgift 150 kr.

13. Övriga frågor.
Fråga tas upp gällande vilken förening som skall driva frågan om tennisbanorna,
fotbällsplanen samt dvrig ev nybyggnation mot kommunen. Ordförande foreslår att DIK

tillsammans med Byforeningen ber om ett mote med stadsbyggnadsförvaltningen och Stina

Hellman.
Fråga uppkom också om kommunen har något ansvar för skötsel av tennisbanorna.
UppLkattning och hurrarop framfordes för den lyckade cykelfesten i våras samt för
grillfesten.

14. Arsmöteb avslutande.
Ordförande förklarar årsmötet avslutat och bjudertraditionsenligt medlemmarna på förtäring

och dryck.

Justerare

Annika StendahlGerd Håkansson


