
Domstens Byförening kallar härmed sina medlemmar till årsmöte 
 tisdagen 31 januari 2017 kl. 19:00 i Havsbris 

Dagordning: 
1. Mötets öppnande 

2. Dagordningens godkännande 

3. Val av ordförande och sekreterare för möte 

4. Val av två justeringsmän att jämte ordf. justera dagens protokoll 

5. Fråga om stämman blivit behörigt utlyst 

6. Föregående årsmötes protokoll 

7. Styrelsens verksamhetsberättelse 

8. Ekonomisk rapport 

9. Revisorernas berättelse 

10. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen 

11. Besluta om arvode åt styrelsen och revisorer 

      12.   Beslut om ekonomiskt bidrag från Domstens Byförening till bastu-byggandet på norr. 
 Alt. 1   Inget bidrag utgår 
 Alt. 2   Bidrag medges 
             Om alt. 2 är beslutat, väljes enligt följande två kostnadsalternativ: 
 Alt. A   10 000 kr 
 Alt. B   25 000 kr 

      13.  Stadgeändring angående kallelse till årsmöte. Förslag är att kallelsen endast skall skickas ut i            
   medlemmarnas resp. brevlådor och visas på föreningens hemsida. Därmed behöver vi inte annonsera        
   i lokal tidning längre. 
   
      14. Val av styrelse: 

a) Mandattiden utgår för ordförande                  Björn H:son Linde 

b) Mandattiden utgår för                                     Magnus Eriksson 
                                                                           Elisabeth Malm-Butke 
                                                                           Paul Andersson 

                  Kvarstår i styrelsen ytterligare ett år               Per-Inge Krafman 
                                                                                          Patrik Berntsson 
                                                                                          Ludmila Ohlsson 
                                                                                                  

c) Två styrelsesuppleanter för ett år,                   
    mandattiden utgår för  Torsten Bynke 
    mandattiden utgår för                                      Lars Rosenqvist 

d) Två revisorer för ett år,                                     
    mandattiden utgår för  Ann-Marie Svedin 
    mandattiden utgår för                                      Tore Artman 
   
e) En revisorsuppleant för ett år,                          
    mandattiden utgår för  Tommy Fredriksson 

f) Två repr i stiftelsen Havsbris för ett år Utses av styrelsen 
    
g) Tre repr i valberedningen för ett år, 
    mandattiden utgår för  Nils Högberg (sammankallande).                           Vänd! 
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15. Beslut om årsavgift 2018 

16. Övriga frågor   

17. Mötet avslutas. 

Byföreningen bjuder på kaffe och kaka. 

VÄLKOMNA! 

Så får du örnkoll på vad som händer i byn! 

Gå med i facebookgruppen – Vi på Domsten och Gråläge, där brukar det mesta av intresse i Domsten och Gråläge 
ventileras. Ett annat sätt att ta reda på vad som händer är att prenumerera på nya notiser på hemsidan. Du 
kommer då få en e-postnotis när viktig information lagts in på hemsidan. Din prenumeration startar du genom att 
skriva in din e-postadress på hemsidan. Instruktioner om hur du gör hittar du på, domsten.nu, under nyheter. Klicka 
dig vidare och följ instruktionen. 

Om några år så blir det nog så att vår papperstidning ”Vi på Domsten och Gråläge” helt ersätts av elektroniska 
media som hemsida och mail. Det ger dig snabbare information, ger dig bättre möjlighet att påverka vad som 
händer i byn. Och sist men inte minst – det blir billigare för byföreningen som på så sätt slipper tryckkostnaderna! 
  
Efter avslutat årsmöte kommer styrelsemedlemmar för Stiftelsen Havsbris att finnas på plats för att svara på frågor  
angående Havsbris. 
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