
 

DOMSTENS BYFÖRENING 
 
Ordförande: Kassör:  Sekreterare: 
Torsten Bynke Anna Hasselqvist Paul Andersson 
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Protokoll fört vid styrelsemöte med Domstens byförenings styrelse 2018-11-01 
 
Närvarande: Torsten Bynke, Paul Andersson, Ludmila Ohlsson, Lars Rosenqvist 
samt Magnus Eriksson via Skype 
Frånvarande: Pär Lundqvist, Johan Ohlander och Anna Hasselqvist 
Inbjudna gäster: Elisabeth Malm Butke samt Björn H:son Linde som närvarade 
fram till punkt 4. 
 
 
1. Mötets öppnande 

Ordföranden förklarade mötet öppnat. 
 

2. Dagordningens godkännande 
Dagordningen godkändes. 
 

3. Föregående protokoll från 2018-09-14 
Föregående protokoll godkändes och lades till handlingarna. 
 

4. Diskussion med Björn och Bettan. 
Anledning till denna diskussion är ett mail från Björn och Bettan som 
inkommit till styrelsen den 13/8-2018, se bilaga 1 längst bak i protokollet.  
 
Essensen i detta mail är ett rykte om att det vid olika tillfällen ska ha 
talats om ett konto som undanhållits från DBF:s styrelse. Två medlemmar 
ur nuvarande styrelse påstås ha gjort dessa uttalanden under 
försommaren 2018. Björn och Bettan anser sig ha blivit utsatta för förtal 
eftersom de var ordförande respektive kassör i föreningen vid tiden då 
detta anses ha hänt. De styrelsemedlemmar som ska ha gjort uttalanden 
som nämnts ovan anser att de misstolkats. Frågan som de syftade på var 
att de inledningsvis inte känt till att DBF:s kassa fanns fördelad på två 
separata konton i banken. Styrelsen tycker att det är tråkigt att Björn och 
Bettan känner sig utsatta och att det hela har uppkommit p.g.a. 
feltolkningar och rykten som spridits och förvanskats.  
 
Styrelsens uppfattning är att Björn, Bettan och övriga tidigare styrelse- 
medlemmar har skött föreningens ekonomi och styrelsearbete på ett 
klanderfritt sätt. 
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5. Ekonomisk rapport 
a. Anna hälsar att allt är under kontroll och att hon utarbetat budget 

inför nästa år med handlingsplan samt att hon följer upp innevarande 
år och redovisar detta vid kommande möte. 
 

6. Kulturaftnar 
a. Sommarfest slutrapport – ej färdigställd ännu. 
b. Rapport från kulturafton ”En resa längs Anderna” – Vi konstaterar att 

det var bra uppslutning, 44 p med ett intressant anförande av Mats-
Hugo Persson. Vi började med vin och lite enkla snacks under tiden 
Mats-Hugo pratade sedan avslutades kvällen med köttfärsfylld pirog 
med chimi churri och en fräsch sallad. Återigen en lyckad kulturafton! 

c. Bokafton – denna är nu flyttad till den 29/11 efter bekräftelse från 
Kristoffer på Höganäs bokhandel. Förslag på förtäring: snacks och vin 
till att börja med och under tiden föredraget pågår sedan avslutar vi 
med landgång. Vem ansvarar för inköp till detta arrangemang? 

 
7. IT- gruppen 

a. Ludmila rapporterar att allt fungerar som det ska. 
 
8. Redaktionskommitén 

a. Per hälsar att de har haft möte och att de flesta artiklarna nu är klara. 
De inväntar dock lite material från de andra föreningarna. Pär försöker 
få till lite tid att lägga upp artiklarna allteftersom de kommer in. Hur 
ser det ut med annonser inför kommande år?  Vem tar på sig att sälja 
in annonser?  
 

9. Havsbris 
a. Efter möte i stiftelsen har Torsten bl.a. fått i uppgift att titta på städ 

och hyreskostnader. I samband med detta så föreslår DBF styrelse att 
det ska utgå en depositionsavgift när man hyr Havsbris. Efter 
hyrestidens slut ska städning inspekteras och om den inte anses 
ordentligt gjord kan depositionsavgiften användas för att hyra in 
städpersonal för att lokalen ska vara i ordning till nästkommande 
hyresgäster. Torsten tar med detta förslag i utredningen om städ och 
hyreskostnader. 

b. Torsten kommer med förslag på att de pengar som finns kvar efter 
Asta Appelgrens donation ska användas till att i första hand upprusta 
byggnaden Havsbris. En förutsättning för detta är att DBF styrelse ska 
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bestämma vilka förbättringar som ska göras. Syftet ska vara att på ett 
bestående sätt göra förbättringar på byggnaden Havsbris både 
estetiskt och praktiskt för att hedra Astas minne och se till att 
pengarna används på ett bra sätt. I samband med detta ska Asta 
uppmärksammas med någon form av skrivelse eller liknande som 
hängs upp i Havsbris. Styrelsen beslutar att detta förslag bifalles. 

 
10. Övriga frågor 

a. Infomationsmöte om solceller – Ludmila kontaktar Energirådgivarna 
och bokar en lämplig dag och tid. 

b. Flaggstänger och flaggning – Förslag om framtida ansvar för stänger 
och flaggning: DBF tar endast ansvar för flaggning gällande 
flaggstången vid Havsbris. DBF vill lämna över ansvar för den norra 
flaggstången till DIK. Södras flaggstång sköts av de personer som har 
det nuvarande ansvaret. Efter omorganisation så går vi ut med 
information på domsten.nu om hur man ska gå tillväga samt 
kontaktpersoner när någon bybo vill flagga. 

c. Donation från Asta Appelgren – styrelsen beslutar att vi ska sätta upp 
en fin minnesplakett i Havsbris. Detta görs i samband med 
färdigställande av upprustning av Havsbris för resterande pengar efter 
Astas donation (se punkt 9 b i detta protokoll). 

d. Fråga kommer upp om reservbatteriet på hjärtstartaren som hänger 
på Havsbris – vem har ansvar för denna? Styrelsen konstaterar att det 
är Havsbris stiftelse som har hand om denna och därmed de som ska 
kontrollera batteristatus på hjärtstartaren. Torsten tar upp fråga om 
batterikoll på nästa möte i Havsbris stiftelse. 
 

11. Nästa möte 
? 

 
 
 
 

Domsten 2018-11-01 
 
 
 
 
Paul Andersson Torsten Bynke 
Sekreterare Ordförande 
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Bilaga 1 

 

Till ordförande för Domstens Byförening, samt dess styrelse


Det har framkommit från flera håll, att det spridits osann information vid olika möten, rörande ett 
undangömt bankkonto i DBF på 50 000kr.

Detta kallar vi för förtal, som berör ordf. kassör och revisorer. 

Vi har under de senaste åren, vid varje möte redogjort för ekonomin, och inga oegentligheter har 
framkommit.

Revisorerna har inte haft några anmärkningar att komma med på räkenskaperna.


Under många år var 100 000kr låsta i ett fasträntekonto. Detta fortsatte man med, men med 
minskade belopp efter hand som pengarna förbrukades. Till slut fanns 50 000kr på ett sådant 
konto, men då räntan blev försumbar, fördes dessa pengarna över till det som idag heter 
företagskonto.


Denna skrivelse skall bifogas i Byföreningens nästa styrelsemöteprotokoll.

Vi kräver även en skriftlig dementi i nästa styrelseprotokoll, samt att detta ärende även tas upp på 
DBF:s årsmöte 2019.


Domsten 2018-08-13


Björn H:son Linde                 Elisabeth Malm-Butke


