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Protokoll   
fört vid styrelsemöte med Domstens byförenings styrelse 2016-01-07. 
 
Närvarande: Björn H:son Linde, Per-Inge Krafman, Anders Engström, Elisabeth Malm-
Butke, Paul Andersson, Lars Rosenqvist och Cecilia Westander. 
 
Frånvarande: Patrik Berntsson och Magnus Ericsson 
 
 
 
1. Mötets öppnande 

Ordföranden förklarade mötet öppnat. 
 
2. Dagordningens godkännande 

Dagordningen godkändes. 
 
3. Föregående protokoll från 2015-10-21 

Föregående protokoll gicks igenom.  
Detta läggs till handlingarna. 

 
4. Ekonomi 

Elisabeth har sammanställt en årsrapport som vi får tilldelat oss, behållning per 
den sista december 2015 är 78609,54.  
 

 
5. Kulturaftnar och arrangemang 

a. Henrik Vallentin och ”Ohälsan tiger still”, torsdagen den 28/1-2016. 
 Inbjudan delas ut den 11/1, A4 i färg. Björn ordnar ost och kex, Anders 

ordnar vin. De från styrelsen som ska vara med på arrangemanget kommer 
lite innan och iordningställer lokalen! 

b. Årsmöte, onsdagen den 3/2-2016. Kallelse går ut den 21/1-2016.  
I. Verksamhetsberättelse sätter Björn ihop. 

II. Ekonomisk rapport för 2015 gör Bettan, rapporten klar och 
genomgången, se punkt 4. 

III. Annons i HD, Bettan? Björn föreslår att vi inte sätter in annons i 
HD ang. årsmötet om stadgarna tillåter. Styrelsen håller med om 
detta, vi går ut med inbjudan i pappersform i alla brevlådor, via FB- 
gruppen samt på hemsidan, detta bör vara tillräckligt. 

IV. Tryckning av kallelse, Bettan fixar. Anders och Per-Inge delar ut i 
respektive by den 21/1-2016. Kan Magnus lägga ut kallelse på 
FB? Kan Patrik lägga ut kallelse på hemsidan? 

V. Tårta, kaffe och dukning. Bettan fixar tårta, styrelsen kommer vid 
18- tiden och färdigställer lokalen inför mötet kl. 19.00 
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c. Kristina Högardh-Ihr, trädgårdsjournalist, onsdag den 16:e mars.  
Kristina tar 3500 kr exkl. moms för detta föredrag. Palle och Per-Inge hjälper 
Cecilia med arrangemanget. 75 kr i entré samt vin till självkostnadspris bör 
vara en rimlig peng. Cecilia och Palle hörs inom kort för att bestämma 
detaljer såsom mat och förtäring. Cecilia mailar Björn ett förslag på 
inbjudan. 

d.  Lennart Nilsson korsord. Vi planerar in detta till hösten 2016. Lennart är 
positiv men kan inte boka så långt fram, han är alltså inte bokad ännu. Vi får 
ta denna fråga vidare till våren 2016. 

e. Bokafton måndagen den 14:e november 2016. Här behöver vi någon som 
tar över rodret efter Anders! 

f. Övrigt. Inget övrigt att tillägga denna gång. 
 
6. Hemsidan 

a. Patrik fortsätter med uppdatering av hemsidan.  
b. Patrik och Anders har gjort förslag på text som ska med i VPDG 2016, se 

bifogat dokument. 
 

7. Fotbollsplanen och ev. nybygge 
Per-Inge har inte fått kontakt med Stina Hellman inför detta möte. Förmodligen 
har det inte kommit någon ny information om detta ärende sedan senaste 
styrelsemötet. Björn har pratat med Gustav Trolle och fick då lite färsk 
information. Gustav har lagt förslag till kommunen om att bygga ett 20 meter brett 
dike öster om befintlig bebyggelse på Lärkstigen. Detta dike ska sedan 
sammankopplas med en liten sjö lite österut på åkern och denna sjö ska sedan 
genom kulvert eller liknande mynna ut i havet norr om Domsten. Detta för att 
minska vattentrycket mot byn från höjden i sydöst. 
Per-Inge hoppas få med lite färsk information inför årsmötet den 3/2. 

 
8. Nytt bokningssystem för Havsbris 

Inget nytt här, alla i styrelsen uppmanas att tänka till och kanske hitta annan 
leverantör av tjänsten. 

 
9. VPDG 2016 

Vi skummar igenom tidningen, ser bra ut hittills. Vi har fått in 5 annonser, det var 
inte helt enkelt att hitta annonsörer. Vill kanske Christian vara med!? 

 Kan vi sätta in en notis om att vi måste bättra oss på att efterleva högerregeln i 
byn!?  

 Alla i styrelsen ombeds kolla av invånarelistan och höra av sig till Bosse om något 
ska ändras! 

 
10. Övrigt 

a. info@domsten.nu, se punkt 6. 
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b. Aktiviteter med Robert Mason på statsbyggnadsförvaltningen. 
I. Busshållplatserna, arbetet fortskrider.  

II. Gångbana Bygatan, arbetet fortskrider. Nya skyltar uppsatta. Kan 
vi lägga en liten notis i VPDG och upplysa om att det är gångbana 
på östra sidan av Bygatan!? 

III. Asfaltering av Bygatan ska vara klar nu. Det ska fyllas ut med lite 
grus på västra sidan. Målning av streck kommer att ske när vadret 
tillåter. 

IV. Wireräcken cykelbana runt Kulla Gunnarstorp, ärendet fortgår.  
V. Eventuell flytt av hundbadplats, svalt intresse från SBF. Björn 

driver på detta ärende men svaret är att ”vi har inga planer på att 
ändra platsen för tillfället”. 

c. Kyrkklockan, se tidigare protokoll för info. Återstår att ta tag i dels transport av 
klockan samt att baxa ner den från loftet där den står för tillfället. 

d. Grannar mot brott, inget nytt. 
e. Ytterligare övriga frågor. Angående reklaminlägg på vår FB- sida så kommer 

styrelsen fram till att vi inte ska ha någon sådan reklam på denna sida. 
Magnus är administratör för denna sida. Kanske får vi inför kommande möte 
ha en punkt där vi sätter lite riktlinjer för hur han ska agera då sådana inslag 
kommer upp?! 

  
11. Nästa möte 
 Årsmöte den 3/2-2016 med ett konstituerande möte efteråt. 
12. Nästa ordinarie styrelsemöte 
 Styrelsemöte den 1/3-2016, Björn fixar fikat. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Domsten 2016-01-07 
 
Vid protokollet  Justeras 
 
 
 
 
Paul Andersson Björn H:son Linde 
vid protokollet Ordförande 


