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Protokoll 
fört vid årsmöte med Domstens Byförening 2014-02-05 

Plats: Havsbris 
Närvarande:     32 personer 

§ 1 Mötets öppnande 
Ordföranden, Björn H:son Linde, förklarade mötet öppnat. 

§ 2 Dagordningens godkännande 
 Dagordningen godkändes. 

§ 3 Val av ordförande och sekreterare för mötet Till ordförande respektive sekreterare för mötet valdes       
Björn H:son Linde och Jan Persson.  

§ 4 Val av två justeringsmän att jämte ordförande justera dagens protokoll 
 Till justeringsmän valdes Bo Andersson och Maria Tufvesson. 

§ 5 Fråga om stämman blivit behörigen utlyst 
 Mötet fann att stämman blivit behörigen utlyst. 

§ 6       Föregående årsmötes protokoll 
Sekreterare, Jan Persson, läste upp föregående årsmötes protokoll som godkändes och lades till 
handlingarna. 

Följande punkter har fått avslag från Trafikverket eller Helsingborgs Stadsbyggnadsnämnd:  
- grusgång över heden mellan Havsbris och Norra Stranden. 
- önskemål belysning + gångtunnel under 111 vid ändhållplats norr. 
- avfartsramp norra infarten 

§ 7       Styrelsens verksamhetsberättelse 
 Domstens Byförenings ordförande, Björn H:son Linde, redogjorde för verksamheten under 2013.  

§ 8       Ekonomisk rapport 
Den ekonomiska rapporten, som bifogats kallelsen, lästes upp av kassören, Elisabeth Malm Butke. 
Rapporten godkändes och lades till handlingarna.  

§ 9 Revisionsberättelse 
 Revisor, Ann-Mari Svedin, läste upp revisionsberättelsen. Den godkändes av mötet och lades till 

handlingarna.  

§10 Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen 
 Mötet beviljade styrelsen ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret. 
   
§ 11  Besluta om arvode åt styrelsen och revisorer 
 Mötet beslutade att inget arvode ska utgå till styrelse eller revisorer.  
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§12 Val av styrelse 

 Omval av ordförande för ett år Björn H:son Linde 
  
 Kvarstår i styrelsen ytterligare ett år Elisabeth Malm-Butke 
   Magnus Eriksson 
   Jan Persson 

 Omval av styrelseledarmöter för två år Lotta Edenhammar 
   Per-Inge Kraftman 
   Anders Engström, Gråläge 

 Omval av styrelsesuppleant för ett år Joakim Gustafsson 

 Nyval av styrelsesuppleant för ett år Patrik Berntsson 

 Omval av revisorer för ett år Ann-Mari Svedin 
   Tore Artman 

 Omval  revisorsuppleant för ett år Tommy Fredriksson 

 Representanter i stiftelsen Havsbris för ett år Styrelsen utser själva dessa representanter 

 Omval valberedningen för ett år Ingalisa Philip (sammankallande) 
   Gustaf Johnsson 
   Nils Högberg 
   
§ 13 Beslut om årsavgift 
 Mötet fastställde att årsavgiften för 2015 höjs från 200kr till 250kr. Framöver kommer DBF med största 

sannolikhet behöva betala för tryckning av Vi på Domsten och Grå Läge. Tryckningen har tidigare varit 
sponsrad till 100%.  

§14 Övriga frågor 

 Allmän information.  
 Ordförande informerade om kommande aktiviteter:  
 3/4  - Kulturafton - Trädgårdsdesign, Paradis Trädgårdsdesign kommer och berättar hur man kan skapa en 

intressant trädgård med de speciella förutsättningar vi har i Domsten (vind, sand, salt etc) 
 5/5 - Bronsåldershögar - historisk vandring ledd av professor Kristina Jennbert från Arkeologiska 

Institutionen vid Lunds Universitet och stenåldersspecialisten Ricky Wrentner får Kulturmagasinet i 
Helsingborg. 

  
  - Nya hemsidan. Hackers har varit inne på nya hemsidan varför det bl a varit problem med bokning av 

Havsbris. Styrelsen jobbar med att få till en stabil teknisk plattform för att avhjälpa problemen.  

 - Hög hastighet genom byn. Önskemål från mötet att återigen genomföra hastighetsmätning i byn men 
denna gång på raksträcka mitt i byn.  

 - Önskemål om cykel- och gångväg utmed Bygatan lyftes på mötet. Styrelsen undersöker.  

 - Busshållplatser  
 Vid regn blir vattnet stående på busshållplatsen Seglarevägen. När bilar kör förbi blir väntande i busskuren 

helt nedstänka. Stadsbyggnadsnämnden har lovat se på detta. För att åtgärda problemet krävs omläggning 
av asfalt. Detta vill man ej göra under vinterhalvåret.   
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 Motion ligger inne om att få hela Bygatan asfalterad. 

 I 2014 års budgetdiskussion har kommunen med förslag om att göra om ytterligare två busshållplatser till 
"timglas" med busskurer. 

 - Bryggor ägs av kommunen och skador efter stormar kommer åtgärdas.  

 - Fråga ställdes vad som hänt med badflotten. DBF ordförande informerade att ansvar för badflotten har 
tagits över av Båtklubben.  

 - Bastu Norra Bryggan. Inga slutgiltiga beslut är tagna. Området är klassat som friluftsområde vilket i sig 
tillåter bastu. 2014-01-27 lämnade berörda fastighetsägare in synpunkter på föreslagen detaljplan och 
ärendet kommer hanteras vidare. 

 - Ny bebyggelse i byn vid fotbollsplanen. Idag finns ingen detaljplan att ta ställnig till. Planen bedöms för 
nuvarande vara klar fjärde kvartalet 2014. När det finns något att ta ställnig till planerar DBF arrangera 
möte i Havsbris med Stadsbyggnadsnämnden och berörda fastighetsägare.  

 - Öresundskraft utbyggnad fibernät. Öresundskraft bygger ut fibernät område för område baserat på 
anmält intresse. Idag har 54 hushåll i Domsten / Grå Läge anmält sitt intresse.  Fibernät ger stabilare 
anslutning med högre hastigheter där man förutom bredband även kan ansluta telefon och TV. Styrelsen 
sammanställer information kring fibernät och anslutning som kommer delges för byns invånare att ta 
ställning till.  

 - Vi på Domsten och Grå Läge. Förslag från mötet att eventuellt ta in annonser för att på så sätt 
finansieras till viss del. 

 Avtackning 
 Avgående styrelseledamot Daniel Ahlberg blev avtackad i sin frånvaro av Björn H:son Linde. 
  
§15 Mötet avslutas 
 Föreningens ordföranden förklarade mötet avslutat och tackade för aktivt deltagande. 
 Mötet rundades av med kaffe och tårta. 

 Domsten 2014-02-05  
  

 Jan Persson                Björn H:son Linde 
 Sekreterare Ordförande  

 Justeras: 

 Bo Andersson             Maria Tufvesson 
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