
BYF6REiIING

Verksamhetsberiittelse 2015
Styrelsen fdr Domstens Byftirering far hermed avge fdljande verksamhetsberattelse ftir
verksamhetseret 2015:

Medlemmar:
Antalet hushel som betalade medlemsavgift uppgick den 3l december 2015 till278. En tikning
med 7 hushalljiimfttrt med 2014.

Sammantriiden:
Arsmdte med efterftiljande kaffe och tirta hitlls 4 februari 20 15.
Niirvarande vid Arsmdtet var 32 personer.
Styrelsen har under 6ret hellit 7 protokollfitrda sammantraden.

Aktiviteter och uppdrag
* Verens kulturaftor i april blev med Gunillapoppe, Mitt liv mecl Nils i Domsten.* Senare i maj sA hade vi Henrik Vallentin, Ndr ljt$eh t.jndes pA andra sidax sundet.* Valborgsmiissobiler kunde tandas och tal med korsang genomfdrdes. Dzirefter hdlls

Pubafton som vanligt. Ett samarrangemang mellan DBK, DBF och DIK* Midsommarfirande med dans och lekar kring stangen ordnat av Domsten Girls.
* Fiberanslutning till alla berdrda fastigheter slutf6rdes under 6ret.
* I september var Larsviken h?ir och presenterade sitt fantastiska potatis program* I november var det traditionsenligt dags for bokafton, med Hdganiis bokhandel.* I december restes granen fra[r Kulla Gunnantorp med hjiilp av Domsten Boys.
x Mycket arbete, har laggs ner pe att hilta ett modemare bokningssystem fdr Havsbris.
* Tva stora dversvamningar i s6dra Domsten skapade en hel del arbete.* Alla ltireningama har hjalpt till att underhilla Havsbris.
* Vi har aven startat byns gemensamma Facebook sida 14 pd Domsten & Grdlage* Datorutbildning fdr seniorer har genomfdrts under hdsten med utmarkt resultat.

Kontakter med myndigheler och flera:
* Kontakt med Stadsbyggnadsfiirvaltninger angiende. bl.a. viigunderhall, s$ltar,

cykelbanor, busshillplatser, bryggot belysning, strandrensning m.m.* Fokus har naturligtvis varit pA Bygatans asfaltering, gingbana och nya busshillplatser.* Diskussioner angdende nybyggnad pe fotbollsplanen o.s.v

Information
Byfdreningen ger Srligen ut informationsskiften ,,Vi pe Domsten och Graliige,' genom
utdelning i alla brevladot samt pa hemsidan wwudomsten.nu, och vir Facebook sida
Vi pA Domsten & Gralage

Tack
Styrelsen vill framliira sitt varma tack till alla medlemmar, som pa olika satt och med egna
initiativ hjalpt till lor att gdra samhallet trevligt fdr oss alla som bor hiir

Bjdrn H:son Linde, PerJnge Krafman, Paul Andersson, Elisabeth Malm-Butke,
Cecilia Westander Magnus Eriksson, ,4nders Engstrdm, Lars Rosehqvist,
Patrik Berntsson



HEIT!NG

Ekonomisk redogiirelse fiir bokfiiringsiret 20I5'01'01'2015'12'31'

Ingiende behillning
Kassa
Bank
Summa kronor

Inkomster
Medlemsavgifter
Riinta
Annonsintakter
IT-kuIs
Fdrsaljning kulturaft nar

Summa kronor

Utgifter
Havsbris
lT-kurs
Omkostnader
Surnma kronor

Utgiende behillning till 2016

Kassa
Rank
Summa kronor

4 520:47
62138:24
66 658:71

69 350:00
353:33

4 625:00
3 000:00
1 590:00

78 918:33

15 000:00
5 000:00

46 967 .s0
66 961t50

3 630197

74 9'7815'7

?8 609:54

Domsten 2015-12-31

Elisabeth C. Malm Bu&e



Kommetrtar till ekonomisk redogirrelse.

Uteifter.
Skiitsel blomsterkrukor
Kulturaftnar
Webhotel och domanplats
Midsommar
Konto6mate al
LzinsffirsZikr ingar
Tack till sponsorer
Lagnirg sddra fl aggstengen
Vindstrut hamnen
Layout VPDG
Tryckning VPDC

6037k]
4 317 kr
1369kr
2000kI
I 319 kr
1 500 kr

555 kr
6 683 kr

538 kI
16 125kr
5 625 kr

REVISIONSBEfuiTTELSE

Uide,rtecknade som utsetts att granska Domstens Byftjrening ftjrvaltning och r:ikenskaper
fir efter verkstalld revision avge liiljande berattelse ftii verksanfierserct 2015.01.01-
201s.12.3r.

Vi har tagit del av prorokoll och iiv ga ha.rdlingar.

Rtikenskaperna har fiifis pa ett fullt tillfredsstellande siitt och valit ltirsedda med
vederb6rliga verifi kationer.

Anledning till anmiirkning Iiirekommer inte i avseelde pa Ibrvaltningen, varfdl vi
tillstyrker
att Domstens Byf(jrening beviljar. ausvarsfi.ihet ltir styrelse och kassor 1tr den tid
revisionen omfattar.
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Ann-Mari Svedin Tore Artman


