
Domstens Byforening kallar hiirmed sina medlemmar till 6rsmcite
onsdagen 3 februari 20'16 kl. 19:00 i Havsbris

Dagordning:
1. Mdlets oppnande
2. Dagordningens godkiinnarde
3. Val av ordliimnde och sekreterare fdr motet4. Valav &a justeringsmen aI jaimle ordf. juslera dagens protokol5. Frega om sGmman blivit behbrigl uttysi6. Foregeende arsmiiles protoko
7. Slyresensverksamhetsbe*itletse
8. Ekonomisk rappod
L RevisorernasberateLse
10. Fr;ga om ansvarsfrih e1 for styretsen
1 1 . Besluia om aryode ;l siy.e sen och revrso.er
12. Val av styrelsel

a) Mandattiden utgar fdr ordldrande

b) Llandattiden uherfdr

Bjorn Hrson Linde

Per-lnge Krafman
And€rs Engslrdm

Elisabeth IValm-Bulke
N,{agnus Eriksson

Patik Berntsson

Tommy Fredriksson

lnga isa Philip (sammankallande)
Guslav Johnsson
Nils HOgberg

Kvarsl6r istyrelsen ),lterligare ett ar

c) Tve styrelsesuppleanler f6r etl er,
mandattiden ulger for
mardattiden ulgar for

d)Tva revisorer fdr et ar,
mandaltiden uigar fdr
mandalUden ulg6r f{i.

e) En revisorsuppleanl fdr et ar,
mandalliden u196r fdr

0 Tve repr i stiflelsen Havsbris fdr e ar

g) Tre repr ivalberedningen fiir ett ar,
mandalliden utg6r fdr

ll Beslut om ersavgifr 2017
la ovr€a irSgor
l5 l\,4otel avslulas.

Bloreningen bjuder pa kaffe och kaka.

vALKoMNA!

Sa ferdu drnkollpa vad som hander ibynl
Ge med ifacebookgruppen -Vi pa Domsten och GratAge, der brukardet mesia av intresse i Domsien och cr6liige
ventileras. Etl annat sett att la reda pa vad som hander er afl ge oss din maitadress genom at skriva ,OK jag vi ;t
b)4oreningen har min mailadress" och maia detta titlinfo@domsten.nu. Du kommera6 ta en e-postnotis naivit<tig
informalion lagts in pa hemsidan.
Om nagra ar se blirdet nog sa atver papperslidning "Vipa Domsten och cratage,hett ersafls av etektroniska
media som hemsida och mail. Det ger dig snabbare information, gerdig baflre mdjtighet at peverka vad som
handeri byn. Och sisl men inle minsl - det blir bittigare tdr byfdreningen som pA sS aat s ipper tryckkostnadema!

Efter avslutat;rsmdte kommer styrelsemedlemmar fdr Stifletsen Havsbris altiinnas pa ptats fdr aI svara pa iagor
ang,Lende Havsbris.

sda l/l

Petier Svenssons v 4, Domslen
2s591 Helsiisboq
fel. A42 ,92416

Doi{STENS BYFdRENTNG

Grdna geng 11, Oomsten
255 91 Helsingborg
fel 0421922 67

Grel.igev:,gen 12
263 65 Viken
rel. 0421214029


