
Styrelsemöte i Domsten Idrottsklubb 
 
Datum:  2013-05-07 
Plats: Erik Gustafsson, Bygatan 66 
Delatagare: Ralph Paulsson, ordf 
 Ann-Mari Svedin 
 Ulrika Görefält 
 Camilla Blomstersjö Swedin 
 Boel Paulsson Rosenqvist 
 Erik Gustafsson 
 
1. Ordförande förklarade mötet öppnat. 
 
2. Föreliggande dagordning godkändes. 

 
3. Till protokollförare valdes Erik Gustafsson. 

 
4. Föregående protokoll. 
 Föregående protokoll gicks igenom och godkändes. 
  
5. Ekonomi. 

Ann-Mari redovisade klubbens ekonomiska behållning per 6/5 2013. Behållning uppgick 
till total 191.760:30. 
 

6. Genomförda arrangemang. 
 Barnkör beslutades att inte genomföras. 
 Aktiviteten på Jutan blir till hösten, troligtvis i september. 
 Vinprovningen 20/4 blev fullteckad. 

Uppslutningen till Strandstädningen var mer än vanligt och klarades av på mindre än  
2 timmar. 
Påskpysslet var uppskattat framförallt av de mindre bybarnen. 
Valborg/Pubkväll var välfrekventerad. 

  
7. Kommande arrangemang. 

Fotbollsturnering hålls på nationaldagen 6/6. Evenemanget drivs som picknick för 
deltagarna.   Ansvarig Ulrika. 
Eventuell Grillkväll skall anordnas. Datum att bestämma. Kontrollera med ”Grillmästarna”. 
Ansvarig Ann-Mari. 
Förslag om Halloweenkväll på pestkyrkogården. Datumet är i så fall 31 oktober.  
Ansvarig Boel. 
Till hösten skall anordnas en idrottsaktivitet, en lördag 15-17, i Hittarpshallen.  
Ansvarig Erik. 
Förslag om After-Work i Havbris. Kontakta Byföreningen och Båtklubben om ett 
gemensamt åtagande och förslag på veckodag. Ambitionen är att få A-W återkommande, 
om möjligt ca 1 kväll/månad.  Ansvariga Camilla och Boel. 
Undersöka danskväll, salsa, samba el dy, med bindnande anmälan. Välja lämplig veckodag 
mån-tors.   Ansvarig Camilla. 



8. Tennisbanor/Allaktivitetsbana. 
Det finns nu en preliminär plan för fastighetsbildning i förlängningen av Lärkstigens södra 
del. Lekplatsen flyttas därmed söderut. Likaså finns tankar om att flytta tennisbanorna för 
att möjliggöra bebyggelse på denna plats. En tennisbana föreslås förläggas i nord-sydlig 
riktning på grönområdet ut mot åkern. Det borde finnas möjlighet att bygga en mindre 
allaktivitetsbana, lik den vid Hittarpshallen, på yta som finns kvar. 
Ralph fortsätter hålla kontakten med kommunen och statsbyggnadskontoret. 
 

9. Övriga frågor. 
Beslutades att på nästa styrelsemöte hålla en punkt med inriktning på ideér hur 
styrelsearbetet kan förbättras och ”föryngras”. Hur får vi med fler att ta aktiv roll i 
arrangemangen? Hur kan vi förbättra samordning och kommunikationen med övriga 
föreningar? 

 
10. Årsmöte 2014. 
 Årsmötet hålls 29 aug 2013 kl 19.00 i Havsbris. 
 
11. Nästa styrelsemöte. 
 Nästa styrelsemöte hålls hos Ann-Mari, S:a Stranden 6, 11 sept 2013 kl 19.00. 
 
 
 
 
Vid protokollet 
 
 
_____________________________________ 
Erik Gustafsson 


