
Protokoll fört vid årsmöte i Södra Domstens Badförening  
Söndagen den 26 juni 2011 kl. 15.00 på vanliga platsen vid masten.  
  

§ 1 Mötets öppnande 
Ordföranden, Anita Linde, hälsade de närvarande hjärtligt välkomna till årsmötet. Drygt 30 
personer var närvarande.  Mötet inleddes med en parentation för Ole Högild som avlidit 
under året.  

Anita L. hälsade sedan de nya medlemmarna Ludmila och Tomas Ohlsson välkomna till 
Södra Domstens Badförening. 

§ 2 Val för årsmötet 
Till mötesordförande valdes Anita Linde och till mötessekreterare Kjerstin Du Rietz.  
Till att jämte ordförande justera dagens protokoll valdes Jan Hansson och Hans Nilsson.  

§ 3 Fastställande av dagordning 
Den föreslagna dagordningen godkändes. 

§ 4 Föregående protokoll    
Eftersom föregående protokoll, vederbörligen justerat, hade skickats ut till alla, nämndes 
enbart viktigare utdrag. Protokollet godkändes därefter och lades till handlingarna.   

§ 5 Årsredovisning 
Lena Vilnersson föredrog årsredovisningen och informerade om att 63 medlemmar 
tillsammans gett 6.800 kr i medlemsavgifter. Årets resultat är 2.196 kr. Den totala 
kassabehållningen är nu 15.787 kr. Årsredovisningen godkändes. 

§ 6 Revisionsberättelse 
Ann-Mari Svedin föredrog revisionsberättelsen, som med godkännande lades till hand-
lingarna. 

        § 7    Ansvarsfrihet för styrelsen 
Årsmötet fastställde resultat- och balansräkningen enligt årsredovisningen samt beviljade 
styrelsen ansvarsfrihet för det gångna året. 



§ 8 Val av styrelse och revisorer  
Följande ordinarie styrelseledamöter omvaldes fram till nästa årsmöte: 
Anita Linde - ordförande, Kjerstin Du Rietz - sekreterare, Lena Vilnersson – kassör,  
och Björn H:son Linde - klubbmästare.   

Ann-Mari Svedin omvaldes till revisor, Jan Hansson till revisorsuppleant och Lars Dahlqvist 
till flaggchef (nyval).  
  
§ 9 Firmatecknare 
Som firmatecknare valdes ordföranden Anita Linde och kassör Lena Vilnersson var för sig. 

§ 10  Årsavgift 
Årsmötet beslöt att årsavgiften för 2011 skulle vara samma som förra året, d.v.s. 100 kr per 
hushåll. 

§ 11 Rapporter 
Det bord med stolar som införskaffats, är gjort av Tommy Tuvfesson, som också satt 
klossar på de gamla borden. Lasse Dahlqvist påpekade att när kommunen klipper bort 
vresrosor bör de också ta skräpet med sig. PEAB har hand om klippningen av Vresrosor. 
Det går bra att ringa kommunens servicecenter på tel. 106060 när det gäller hål i vägar, 
grönområdets skötsel mm. 

§ 12 Sammankomster 2011-2012 
Det blir även i år Räkafton i Havsbris, den 8 oktober, och grillning vid bryggan ett par 
gånger i sommar vid bra väder. Dessutom blir det sopplunch någon söndag i januari/ 
februari. Närmare besked om detta kommer i januari. 

§ 13 Övrigt   
En anslagstavla har satts upp framför bryggan. 
Maria Rosenlind berättade att barnen, som slängt ner diverse stenar i vattnet vid bryggan, 
nu gjort nya fina stenar med olika målningar på som ”alla” kan använda som tyngd på 
badhanddukar mm. 
Jan Haellqvist som i år lämnat som flaggchef efter 9 år avtackades av Anita Linde med 
blåklintsbukett och hemligt kuvert.  

§ 14  Mötet avslutas 
Ordföranden Anita Linde tackade för ett bra möte och avslutade årsmötet.  Efter mötet 
bjöds på god tårta från Kakboden i Höganäs. 

På årsmötets uppdrag: 

Kjerstin Du Rietz   
Mötessekreterare 

Justeras:       

Anita Linde                      Jan Hansson Hans Nilsson                                   
Ordförande  




