
 

 

Styrelsemöte  
 
Datum: 2016-05-23 
 
Plats:  S:a Stranden 6 
 
Deltagare: Ulrika Görefält, Erik Gustafsson, Ann-Mari Svedin, Johan Hesoun, 
Madeleine Nilzon, Jenny Stendahl 
 
1. Mötets öppnande.  
Erik hälsade välkommen och förklarade mötet öppnat. 
 
2. Godkännande av dagordning. Val av sekreterare. 
Styrelsen beslutade att godkänna dagordningen. Erik valdes till sekreterare. 
 
3. Föregående mötesprotokoll. 
Föregående protokoll gicks igenom och godkändes. 
 
4. Kassarapport. 
Ann-Mari redovisade kassan som i dagsläget är 199 833kr.  
 
5. Vårarrangemang 2016 - avstämning 
Fredagen 1/4 höll DIK After Work i Havsbris. Ett 30-tal personer avslutade veckan med 
musik, dryck och tilltugg. 
Lördagen 23/4 var det strandstädning på Domsten och Gråläge. Unga som vuxna gjorde 
strandremsan redo för sommaren. Aktiviteten avslutades med korvgrillning i hamnen.  
Iordningställandet av tennisbanorna skedde 14 och 15 maj och även några dagar i veckan 
som följde. Bra uppslutning.  
Cykelfesten lörd 21/5 blev åter en succé med ett 90-tal deltagare. Repris att vänta. 
 
Kvarstående arrangemang enligt nedan. 
6/6 från kl 11.00, nationaldagsfirande på fotbollsplanen. Vi begränsar aktiviteten till fotboll 
och picknic. Ordna med svenska vimplar/flaggor. Ansv. Ninni, Lisa, Johan. 
Grillfest lörd 20/8 kl 18.00. Separat anmälan går ut till hushållen senare. Grillfestgruppen 
lägger även ut på FB. 
 
”Prova-på-padel” har haft dålig uppslutning. Lägg ut informationen på FB.  
 
6. Status tennisbanorna 
Slutfinish av grusbanan och läggning av nytt plastunderlag på konstgräsbanan  skall 
genomföras de närmsta 2 veckorna och banorna skall öppnas för spel 13 juni. Erik ordnar 
grus och salt. Erik sätter upp spelschema för säsongen. 
Vi skall lägga ut information på FB om vad som gjorts med tennisbanorna. Inkludera bilder. 
Erik sammanställer. 
Vi skall se till att erhålla aktivitetsstöd för tennisskolan. 
 
7. Ny detaljplan Notvarpen 
Gruppen för projektet har varit i kontakt med Stadsbyggnadsförvaltningen. Stor osäkerhet 
när en detaljplan kan beslutas och projektet skall startas upp. 
Gruppen består av Ulrika, Johan, Lisa och Ninni. 
 
 



 

 

 
 
8. Projekt Bybastu. 

Ritunderlagen är skickade till Mark- och exploateringsenheten för påseende.  

 
9. Aktivitetsdag 

Beslutades att ej genomföra denna. 

 
10. Övriga frågor. 

DIK har fått organisationsnummer. 

 
11. Nästa styrelsemöte. 

Möte hos Jenny 17/8 kl 19.00, Lärkstigen 26. 

 
12. Mötets avslutande 
Erik förklarade mötet avslutat. 
 
 
 
 
Domsten som ovan 
 
 
 
_____________________________________________ 
Erik Gustafsson 


