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Styrelsen för Domstens Idrottsklubb, DIK, får härmed avge verksamhetsberättelse för 
perioden 2017-07-01 - 2018-06-30. 
 

Styrelse 
Styrelsen har bestått av: Erik Gustafsson, ordf Ninni Lindertz, ledamot 
  Ann-Mari Svedin, kassör Jenny Stendahl, ledamot 
 Lisa Ohlander, sekr Madeleine Nilzon, ledamot 
  Ulrika Görefält, ledamot Fredrik Hörberg, ledamot 
  Malin Hjalmarsson, ledamot 
 
Styrelsen har haft 4 sammanträden under året. Föregående Årsmöte hölls 2017-08-24. 
DIK har 2 representanter i Stiftelsen Havsbris. 
 

Grundidé 
DIK skall främja och organisera aktiviteter för motion-, hälsa-, glädje- och samvaro för dess 
medlemmar. Barn och ungdomar skall ägnas största intresse, men även föräldrar och övriga 
vuxna på Domsten och Gråläge skall aktiveras. Ett gott samarbete med Domstens 
Byförening och Domstens Båtklubb skall främjas, detta för att uppnå en mångsidighet och 
valfrihet av varierande intressen och önskemål.  
DIK´s motto är ”FÖR HÄLSA OCH GLÄDJE”.  
 

Uppkomna frågeställningar från förra årets Årsmöte 24 aug 2017 
Per Håkansson påpekande att arbetsfördelningen inte fungerat på fjolårets grillfest. Inför 
årets välbesökta grillfest fastställdes ett detaljerat arbetschema för ansvarig personal och 
uppfattningen är att det fungerat väl.  
Ludmilla Ohlsson framförde önskemål om swishbetalning vid DIK:s arrangemang. Möjlighet 
till swish har funnits på flera arrangemang såsom årets grillfest och föreningens AfterWork-
aftnar. Även hyra av tennisbanorna har kunnat betalas med swish. DIK har nu även egen 
swish. 
Framkom önskemål om underhåll och uppfräschning av DIK:s bod vid norra bryggan samt 
en kodlåslösning. Boden har blivit städad, fönsterkarmar är målade och innerväggar och 
tak är målade med vit lasyr. Ett nytt bänkbord har placerats ut utanför boden. Det finns nu 
totalt 3 bänkbord och 2 vita träsoffor. Ett kodlås har installerats som styr öppning via en 
app. Instruktion om hur denna fungerar följer. DIKs bod är fritt tillgänglig för alla 
föreningsmedlemmar. 
 

Händelser under året 
Plastbanan är efter ett antal omläggningar åter i acceptabelt skick. Den är ett populärt 
allaktivitetsområde för diverse idrotter eller bara ett ställe att ”hänga” på. Banan är fortsatt 
ett komplement till grusbanan när denna inte är spelbar. 
Grusbanan har efter idogt och sedvanligt iordningsställande nått en fantastisk kvalitetsnivå 
för sommarens tennisspel och tennisskola. Pga omfattningen av detta arbete, öppnades 
grusbanan senare än normalt i år för spel, vilket var synd med tanke på det fantastiska 
tennisväder som varit. Inför nästkommande säsong kommer dessa förberedelser att 
påbörjas tidigare. 
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Tennisskolan har hållits v26-31 med en uppdelning av mini-, junior-, och vuxenspelare. 
Minigrupperna har letts av Alexander Hessler och de andra grupperna har drillats av 2 
tränare från IS Göta.  
Tennisboden har renoverats och har bla fått nytt golv. 
 
Innebandyn för seniorer har spelats i Hittarpshallen på tisdagskvällar och 
lördagseftermiddagar från augusti till maj, totalt 38 veckor. 
 
DIK´s arbetsgrupp för planeringen av en bastubyggnationen inom Domsten 62:145 vid N:a 
bryggan har under verksamhetsåret fortskridit. Efter godkänt bygglov har startbesked 
erhållits per 2017-09-07. 
På föregående årsmöte presenterades arkitektritningar över bastun. Därefter har under 
verksamhetsåret 3 informationsmöten hållits för bybor i Domsten och Gråläge. 
 
9 nov 2017  Allmänt information- och intressemöte i Havsbris 
   Den fullständiga informationen från detta möte har funnits på 
   hemsidan sedan någon vecka efter mötet 
21 april 2018  Fördjupat informationsmöte på plats vid Norra bryggan 
20 juni 2018  Slutavstämningsmöte i Havsbris 
 
Därtill har broschyrmaterial med information till företag och hushåll delats ut i v30 2017 
respektive v22 2018. 
 
Kommunens Skol- och Fritidsförvaltning har under verksamhetsåret lämnat bidrag till 
projektet motsvarande 200 000kr. Totalt belopp från byns föreningar om projektet 
finansieras i sin helhet och nämnda bidrag uppgår till 275 000kr. 
Kostnader nedlagda under året uppgår till ca 20 000kr där bygglov och arkitekt svarar för ca 
16 000kr. Behållningen för bastuprojektet uppgår till 229 001kr. 
Beloppet från företagssponsorer, medlemsintresserade hushåll och donationer uppgår till 
totalt 565 000kr. Behållning och närmast nämnda belopp uppgår till ca 75% av totala bygg- 
och installationskostnaden. 
 
 
Aktiviteter under verksamhetsåret 
 
Idrottsaktiviteter 
Jogging 
Innebandy för vuxna i Hittarpshallen 
Pingisspel i Havsbris 
Boule intill Havsbris 
Tennisbanor att hyra och tennisskola v26-31 
Familjedag 6 juni ”Nationaldagen” med fotbollsspel 
 
Övriga aktiviteter 
Luciafirande 
Vinprovning och vinkurs 
Halloweenfest för barn 
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AfterWork i Havsbris 
Matlagningskurs 
Strandstädning 
Valborgsfirande i samarbete med Byföreningen och Båtklubben 
Invigning av DIK:s renoverade luda med tipsrunda mellan Norra bryggan och hamnen 
Grillafton/DIK:s 40 års jubileum 
Festafton Ladies Night 
 

 
Ekonomi 
Under året hade föreningen ca 180 betalande medlemmar/hushåll. 
Som en följd av de riktade aktiviteterna mot våra barn och ungdomar uppbär DIK bidrag 
från Föreningen för barn- och ungdomsvård. Beloppet för verksamhetsåret uppgick till 
19 000 kr. Överskottet för verksamhetsåret uppgår till 216 310 kr. Exklusive bastubeloppet 
visar räkenskaperna på ett underskott på ca 16 000kr. Underskottet förklaras av kostnader 
för renovering av DIK´s luda, ett nytt bänkbord och mer grus till tennisbanan än föregående 
år. Föreningens behållning per 2018-06-30 är 433 866 kr.  
 
 

Viktiga händelser efter verksamhetsåret 
Efter senaste informationsmötet 20 juni 2018 i bastuprojektet, där bla synpunkter på 
utformning och placering av byggnaderna framfördes, har arbetsgruppen i augusti, efter att 
ha tagit fasta på synpunkterna, varit i kontakt med bygglovsavdelningen för att säkra att 
eventuella förändringar inte berör det beslutade bygglovet. Likaså har kontakt med 
arkitekten tagits för att förbereda justering av ritunderlagen.  
Att dessa kontakter skulle tas förmedlades med tydlighet på ovannämnda 
informationsmöte. 
Ett bastu-upprop mot bastuprojektet i sin ursprungsform startades med ett uppropsbrev 
daterat 2018-07-08. 
Arbetsgruppen arbetar vidare med bygglovsavdelningen och arkitekt och återkommer med 
ett informationsmöte under tidig höst. 
 
 
 
 
Styrelsen i DIK tackar för det gångna verksamhetsåret och önskar alla medlemmar fortsatt 
HÄLSA OCH GLÄDJE PÅ DOMSTEN OCH GRÅLÄGE! 
 
Styrelsen gm Erik Gustafsson, ordf 
Domsten, 15 augusti 2018. 
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