
 

 

ÅRSMÖTESPROTOKOLL 

för DOMSTENS BYFÖRENING 2010-05-19. 
 

Årsmötet hölls traditionsenligt i Havsbris. Ett 20-tal Domstensbor var närvarande. 

 

 

§ 1. Mötets öppnande. 

 Ordföranden, Ingalisa Philip hälsade välkommen och förklarade mötet för öppnat. 

 

§ 2. Dagordningens godkännande. 

 Den i brevlådorna utdelade kallelsen med dagordningen godkändes. 

 

§ 3. Val av ordförande och sekreterare för mötet. 

 Till mötesordförande valdes Ingalisa Philip och mötessekreterare blev Percy Nessling. 

 

§ 4. Val av två justeringsmän att jämte ordföranden justera dagens protokoll. 

 Till att justera protokollet valdes Marianne Thornell och Alf Halmén. 

 

§ 5. Fråga om stämman blivit behörigen utlyst. 

 Kallelsen hade lagts ut i brevlådorna två veckor innan och samtidigt hade mötet 

 annonserats i Helsingborgs Dagblad. Mötet godkände detta. 

 

§ 6. Föregående årsmötes protokoll. 

 Sekreteraren läste upp föregående protokoll som därefter lades till handlingarna. 

 

§ 7. Styrelsens verksamhetsberättelse. 

 Verksamhetsberättelsen delades ut och lades med godkännande till handlingarna. 

 Den kommer också att finnas med i VI PÅ DOMSTEN. 

 

§ 8. Ekonomisk rapport. 

 Kassören, Elisabeth Malm-Butke, kommenterade den utlämnade redogörelsen som 

 godkändes och lades till handlingarna.  

 

§ 9. Revisorernas berättelse. 

 Tore Artman föredrog revisionsberättelsen, som med godkännande lades till 

 handlingarna. 

 

§ 10. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen. 

 På frågan om ansvarsfrihet för den avgående styrelsen blev svaret ett tydligt: Ja! 

 

§ 11. Beslut om arvode åt styrelse och revisorer. 

 Tidigare år har styrelsen inte haft något arvode. Årsmötet beslöt att samma ordning ska 

 gälla även för detta år. 

 



§ 12. Val av styrelse m fl. 

 a)  Mandattiden utgår för:   ordf Ingalisa Philip 

 som omvaldes enhälligt. 

 

 b) Kvarstår i styrelsen ytterligare ett år:  Elisabeth Malm-Butke 

     Magnus Eriksson 

 

 Fyllnadsval efter styrelseledamoten Mats   

 Nyström. Valdes för ett år:   Jan Persson 

  

 Styrelseledamöter för två år  Nils-Erik Högberg 

 mandattiden utgår för:   Gustaf Johnsson 

 Alla omvaldes.   Percy Nessling 

 

 c) Två styrelsesuppleanter för ett år.   

 Mandattiden utgår för:   Anders Hjelström, omvaldes. 

 Kompletterades med:   Catja Öhlin 

 

 d) Två revisorer för ett år   Ann-Marie Svedin 

 mandattiden utgår för:   Tore Artman 

 Båda omvaldes. 

 

 e) En revisorssuppleant för ett år   

 mandattiden utgår för:   Ingvar Lideflo, omvaldes. 

 

 f) Två repr i stiftelsen Havsbris för ett år:  Utses av styrelsen. 

 

 g) Tre repr i valberedningen för ett år:  Anita Linde (sammankallande)        

 Mandattiden utgår för:    Henrik Arnekull 

 Alla omvaldes.   Mats Persson 

 

§ 13. Beslut om årsavgift. 

 Styrelsen föreslog att årsavgiften skulle förbli oförändrad: 200 kr. Detta beslöts. 

 

§ 14. Övriga frågor 

 - Ordf. informerade om att Magnus Hallberg åtagit sig att samordna ”Grannar mot 

 brott”. 

 - Hans Egger från stadens fritidsförvaltning ska komma hit 21/5 för att se på vår 

 fotbollsplan och våra tennisbanor, då staden vill förtäta med flera tomter. Byföreningen 

 Är emot detta. 

 

 - Alf Halmén klagade på att det fanns mycket skräp i skogen och styrelsen fick i 

 uppdrag att ta upp frågan med Stadsbyggnadsförvaltningen. 

 

 - Göran Artman lyfte frågan om hur Havsbris skulle kunna användas mera för oss på 

 Domsten. Föreslog att man till att börja med skulle ha en ”dagträff” någon gång i 

 månaden för alla intresserade. Styrelsen får överväga förslaget. Han ville också att man 

 skulle stöta på stan, så att när sommarens ”Baja Maja” sätts ut vid norra bryggan bör 

 den sättas längre ner mot stranden, så den inte skymmer sikten för bakomboende i 

 onödan. Mats Bernholt påtog sig uppdraget att bevaka frågan. 

 



 - Kerstin Janson-Otto tog upp frågan om busshållplatsen på norr och saknade bl a bänk 

 vid denna. Man noterade att det var grannar som satt sig emot en ombyggnad. 

 

 - Kjerstin Du Rietz tog upp frågan om fotbollsplanen och påminde om att Skanska lovat 

 göra vid planen. Frågan hade ”fastnat” p g a känslig vegetation som då kunde skadas. 

 

 - Ordf informerade om att stadens Bevarandeplan för Domsten fanns till försäljning. 

 

§ 15. Mötets avslutas 

 Ingalisa Philip tackade för förtroendet för de nyvalda, visat intresse och förklarade 

 mötet för avslutat. 

 

Därefter bjöds det på kaffe och tårta. Man hade en intressant diskussion om Havsbris och 

verksamheten där och efter detta tändes bålet, som inte kunde brännas på Valborg p g a blåst. 

 

Domsten den 24 maj 2010 

 

 

Percy Nessling (mötessekreterare)  Ingalisa Philip (mötesordförande) 

 

 

Marianne Thornell (justeringsperson)  Alf Halmén (justeringsperson) 


