Protokoll fört vid årsmöte i Södra Domstens Badförening
Söndagen den 22 juni 2014 kl. 15.00 på vanliga platsen vid masten
§ 1 Mötets öppnande
Ordföranden, Anita Linde, hälsade de 33 närvarande hjärtligt välkomna till årsmötet. Mötet
inleddes med en parentation för Arne Persson.
§ 2 Val för årsmötet
Till mötesordförande valdes Anita Linde och mötessekreterare Kjerstin Du Rietz. Till att
jämte ordförande justera dagens protokoll valdes Hans Nilsson och Maria Rosenlind.
§ 3 Fastställande av dagordning
Den föreslagna dagordningen godkändes.
§ 4 Föregående års protokoll
Eftersom föregående protokoll, vederbörligen justerat, hade skickats ut till alla, lades det
med godkännande till handlingarna.
§ 5 Årsredovisning
Lena Vilnersson föredrog årsredovisningen och informerade om att 67 medlemmar
tillsammans gett 6 700 kr i medlemsavgifter. Årets resultat blev en vinst på 388 kronor.
Kostnaderna för året var 11 167 kronor. Den totala kassabehållningen är 17 267,78 kronor.
Därutöver har det i bidrag till ny flaggstång kommit in 4 200 kronor som skickats över direkt
till Byföreningen, som sedan beställt två stänger, varav den ena till oss. Pris per styck cirka
15 tusen inklusive montering.
§ 6 Revisionsberättelse
Jan Hansson föredrog revisionsberättelsen muntligt och tyckte allt var ordentligt gjort.
§ 7 Ansvarsfrihet för styrelsen
Årsmötet fastställde på förslag av revisorn resultat- och balansräkningen enligt
årsredovisningen samt beviljade styrelsen ansvarsfrihet för det gångna året.
§ 8 Val av styrelse och revisor
Följande ordinarie styrelseledamöter omvaldes fram till nästa årsmöte:
Anita Linde - ordförande, Kjerstin Du Rietz - sekreterare, Lena Vilnersson – kassör,
Björn H:son Linde – klubbmästare, Lars Dahlqvist – flaggchef och Jan Hansson – revisor.

§ 9 Firmatecknare
Som firmatecknare valdes ordföranden Anita Linde och kassören Lena Vilnersson var för
sig.
§ 10 Årsavgift
Årsmötet godkände att årsavgiften ska vara samma i år som förra året dvs. 100 kr per
hushåll.
§ 11 Rapporter
Efter höstens stormar blev Södra Domstens brygga ganska förstörd. Björn Linde har gjort
felanmälan till kommunen och bryggan har nu blivit lagad. Dock är den smalare än tidigare
och det fattas t.ex. krokar för upphängning av badkläder mm och vissa andra smärre
skador bör justeras. Allt är på gång och vi kommer själva att ordna med krokar. Vid lilla
bryggan var ca fyra personer med och städade bort stenar och annat för några veckor
sedan så att barnen kan bada där. Däremot finns det mycket tång och det har börjat växa
tångväxter även på stranden. Detta görs det inget åt. Ängen hade inte blivit klippt på
många veckor eftersom entreprenören blivit utbytt. Nu har den dock äntligen blivit klippt.
§ 12 Sammankomster 2014-2015
Björn H. Linde informerade om att det även i år blir räkafton i Havsbris. Det blir lördagen
den 18 oktober. Inbjudan kommer senare. Grillning vid bryggan blir det troligen nu på
fredag (27/6) vid bra väder. Dessutom blir det sopplunch preliminärt den 25/1 2015.
Närmare besked om detta kommer i januari.
§ 13 Övrigt
Jan Hansson informerade om att fibertekniken skall inkopplas i Domsten och tackade
Björn Linde för hans arbete med detta. När detta sker kan det vara läge att be om ny
asfaltering av Bygatan och att det ordnas med en gång- och cykelstig på östra sidan av
vägen. Önskemålet har diskuterats med berörda förvaltningar.
§ 14 Mötet avslutas
Ordföranden Anita Linde tackade för ett bra möte och avslutade årsmötet. Efter mötet
bjöds på god tårta från Kakboden i Höganäs.
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