Styrelsemöte

Datum:

2A1+11-1919:00

Plats:

Camilla Blornste§ö Swedin, SÖdra Stranden

1

ffi

Ulrika Görefält, Boel Paulsson Rosenqvist, Erik Gustafsson, Camilla
Blomstersjö Swedin

Deltagare:

1. Mötet förklarades öppnat, dagordningen

godkändes'

Till sekreterare valdes Boel Paulsson Rosenqvist

2.

Föregående Protokoll
Föregående protokoll gicks igenom och godkändes.

2. KassaraPPort
Erik Gustafsson redovisade kassan som i dagsläget är216.67'l ,52. kr
3. Genomgång genomförda höstarrangeman g 2O14'
AW Havsbris 26 sept - Flundpingis. Lyckad aktivitet med många deltagande.
pingisspel för barn och ungdbmär i Havsbris 5 oktober. 5 deltagande, det bjöds på saft
och korv.
Stängning tennisbanor 12 november" Uppslutning på S-O personer, hade önskat större
uppslutning.
ÄW ttavs5iis 14 november. Helt ok uppslutning, dock något sämre än tidigare.
lshallen 16 november. lnte heller så stor uppslutning men en trevlig aktivitet och de som
var med uppskattade det,
Luciafirande i Havsbris. Datum bestäms slutgiltigt den 27t11 då första övningstillfället är då
vi ser hur många barn som kan vara med.
4. Genomgång kommande vårarrangemang 2015.
Orientering- Camilla har varit i kontakt med Helsingborgs orienteringsklubb som skall
återkomma. Förslag att hålla ett arrangemang i april.
Myst<vätlför barn- fOrslag på tema för små barn:Trolleri, akrobati, jonglörer, teater eller
något annat? Ulrika kollar av med småbarnsföräldrarna i byn och återkommer med
feedback.
padet- För de större barnenlungdomarna. Förslag på att DIK köper ett antal platser och
bjuder in - "först till kvarn'. Erik tittar på detta förslaget.
AW - Förslag slutet av mars. Boel tar hand om denna'
6 juni.Traditionsenlig fotboll på fotbollsplanen. Köpa in flaggor till arrangemanget. Ulrika
håller i detta.
Strandens Dag - Arrangemangsdag i mitten på juni (förslag lördag 1316) Förslag på ännu
ett beach-volleynät vid;'stora" bryggan vid hamnen så att vi kan ha en hamnfest nära
Havsbris. Erik och Camilla planerar och återkommer.
Zumba i Havsbris titt våren - Agneta Olsson kan hålla i detta arrangemang. Boel pratar
med henne och återkommer,
Cyketfest iDomsten- Förslag pä2315. Camilla och Ulrika arrangerar.
5. Årsmöte DlK.
Stor uppslutning. Det bjöds traditionsenligt på smörgåstårta och vin'

6. Hemsidan Dom*ten"nu.
Daniel och Patrik har gjort ny layout på hemsidan. Erik har varit på "u$:ildning". §§relsen
kan själva lågEa in bilder, nyheter osv"

?. Övriga frågorBiskussion om att vi behöver rner hjålp från DIK:s medlernmar för att vi ska kunna
Senomföra alla planerade aldiviteter.
Öppna en Facebook grupp eller sida dår styrelsen kan gå in och skriva om våra
arrangemang för en större spridning och marknadsförlng.
Förslag på ny ståerde tid åven på tisdagar för innebandy efterssrn intr*sset år så stort"
Förslag att DIK tar 50% av kostnaden och att externa spelare får betala en avgift.
Patrik sköter träninEen för innebandy barn mellan 5-7 år. §§relsen bifaller detta.

8. Nästa styrelsemöte.
2711 2015. Hos Boel, LårkstiEen 22. Kl19:00.
9. Mötets avslutande.
Erik {örklarade mötet avslutat.

