Protokoll fört vid årsmöte i Södra Domstens Badförening
Söndagen den 25 juni 2017 kl. 15.00 i familjen Lindes garage.
§ 1 Mötets öppnande
Ordföranden, Anita Linde, hälsade de 23 närvarande hjärtligt välkomna till
årsmötet och höll parentation över Sven Sewring och Percy Nessling som gått
bort sedan förra årsmötet.
§ 2 Val för årsmötet
Till mötesordförande valdes Anita Linde och till mötessekreterare Annelie
Sandström. Bo Andersson och Hans Nilsson valdes till att jämte ordförande
justera dagens protokoll.
§ 3 Fastställande av dagordning
Den föreslagna dagordningen godkändes.
§ 4 Föregående års protokoll
Föregående protokoll, vederbörligen justerat som skickats ut till alla godkändes
och lades till handlingarna.
§ 5 Årsredovisning
Lena Vilnersson föredrog årsredovisningen och informerade att det kommit in
7 350 kr i medlemsavgifter (67 betalande medlemmar) samt 8 240 kr från fester
under året. Kostnaderna för året var 15 227,50 kr och årets resultat blev en vinst
på 362,50 kr. Behållningen på SDB:s postgirokonto är 12 700,51 kr, kontanter
361 kr, totalt 13 061,51 kr.
§ 6 Revisionsberättelse
Jan Hansson föredrog revisionsberättelsen och förklarade att föreningens
bokföring är i god ordning.

§ 7 Ansvarsfrihet för styrelsen
Årsmötet godkände resultat- och balansräkningen enligt årsredovisningen samt
beviljade styrelsen ansvarsfrihet för det gångna året.
§ 8 Val av styrelse och revisor
Följande ordinarie styrelseledamöter omvaldes fram till nästa årsmöte:
Anita Linde - ordförande, Annelie Sandström-sekreterare, Jan Hansson-revisor,
Björn H:son Linde – klubbmästare.
Nyval av Sven Ingvar Nyberg, Fågelsången 10, till kassör.
Angående den vakanta posten som flaggchef beslutade årsmötet att styrelsen
snarast går ut med ett upprop till samtliga medlemmar med uppmaning att
anmäla sig till ett rullande system för uppdraget som flaggchef, liknande
båtklubbens hamnvaktstystem, enligt Hans Nilssons förslag.
§ 9 Firmatecknare
Fram till nästa årsmöte valdes ordförande Anita Linde och kassör Sven Ingvar
Nyberg till att var för sig teckna föreningens firma.
§ 10 Årsavgift
Årsmötet godkände att årsavgiften för det kommande året ska var oförändrad,
100 kr per hushåll.
§ 11 Rapporter
Anita Linde rapporterade att Karin Olsson har skrivit en text om bojarna vid
badbryggan och dess betydelse under kriget. Med tillstånd av Helsingborgs stad
kommer denna text inom kort att sättas upp på anslagstavlan.
Anita Linde rapporterade även att de borttagna fotbollsmålen har ersatts med
nya av Helsingborgs stad och att en gunga har satts upp vid fotbollsplanen.
Björn H:son Linde rapporerade att den badtermometer som placerades ut efter
beslut på förra årsmötet spolades bort av höststormarna och cykelkorgen där
badande kan lägga lösa saker har också skadats. Årsmötet beslutade att Björn
H:son Linde snarast ska sätta upp en ny korg och att Bengt Kullmar undersöker
om det är genomförbart att sätta upp en ny badtermometer.
Björn H:son Linde rapporterade att hemsidan domsten.nu inom kort kommer att
ha kontinuerligt uppdaterade uppgifter om vattentemperaturen i hamnen via en
elektronisk termometer.
§ 12 Sammankomster 2017-2018
Anita Linde informerade att årets räkafton i Havsbris blir lördagen den 23
september. Sopplunch i Havsbris blir söndagen den 28 januari 2018.
Grillaftnar vid badbryggan hålls så fort vädret tillåter.
§ 13 Övrigt
Årsmötet beslutade att mejllistan till föreningens medlemmar snarast ska
uppdateras.

§ 14 Mötet avslutas
Ordföranden Anita Linde tackade avgående kassören Lena Vilnersson med en
blomma för gott arbete i 21 år och avslutade årsmötet. Efter mötet bjöds på god
Sachertårta från Kakboden i Höganäs.
Avgående flaggchefen Lasse Dahlqvist avtackades efter avslutat möte med en
flaska vin.
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