
 

 

Styrelsemöte  
 
Datum: 2016-03-30 
 
Plats:  Havsbris 
 
Deltagare: Ulrika Görefält, Boel Paulsson Rosenqvist, Erik Gustafsson, Ann-Mari Svedin, 
Johan Hesoun, Madeleine Nilzon, Lisa Ohlander, Ninni LIndertz, Jenny Stendahl 
 
1. Mötets öppnande.  
Erik hälsade välkommen och förklarade mötet öppnat. 
 
2. Godkännande av dagordning.  
Styrelsen beslutade att godkänna dagordningen. 
 
3. Föregående mötesprotokoll. 
Föregående protokoll gicks igenom och godkändes. Korrekt datum för årsmöte är torsdag 
25/8 2016. 
 
4. Kassarapport. 
Ann-Mari redovisade kassan som i dagsläget är 213 395 kr. DIK kommer att ta bort postgirot 
och istället använda bankgiro.  
 
5. Vårarrangemang 2016 - avstämning 
Vinprovning 19/3. Välbesökt och trevligt.  
Livsloppet genomfördes inte eftersom loppet ändrade bana och slutade i Laröd.  
Nu på fredag 1/4 är det After Work.  
Lördag 23/4, strandstädning. Erik ordnar med säckar. Korvgrillning i hamnen.  
Öppning av tennisbanorna sönd 15/5 kl 13:00. DIK ordnar kaffe, saft och bullar.  
Cykelfest lörd 21/5. Separat inbjudan går ut till hushållen senare i vår.  
6/6, nationaldagsfirande på fotbollsplanen.  
Grillfest lörd 20/8. Separat anmälan går ut till hushållen senare.  
Alla arrangemang utom grillfesten finns redan på vår Facebooksida.  
Information om tennisskola kommer senare i vår.  
”Prova-på-padel” - dålig uppslutning än så länge, därför lägger vi ut information på 
Facebooksidan.  
 
6. Tennisbanan med konstgräs. 
Förslag på att starta projektgrupp för att bevara tennisbanorna och eventuellt 
renovera/restaurera banorna samt höra med Helsingborgs stad ang detaljplanen och 
byggnationen och ev bidrag. 

Gruppen består av Ulrika, Johan, Lisa och Ninni. 

 
7. Projekt Bybastu. 
Byggnationsplanerna har presenterats för fritidsförvaltningen som eventuellt kan tänka sig 
bidra med en del av kostnaden för bastun om övriga förvaltningar är positiva till 
byggnationen. Ritningar på bastun håller på att färdigställas.  
 
8. Förfrågan Parkour i Hittarpshallen. 
Inga nyheter i frågan än så länge.  
 
 



 

 

9. Övriga frågor. 
Förslag på att gå ut med en aktivitetsdag i början på sommaren antingen vid stranden eller 
vid fotbollsplanen med bl a volleyboll. Inventera förråden för att se vad som finns och köpa 
in det som fattas, bl a brännbollsgrejor, kubb, bollar osv. Funderingar också på att ha 
någon/några aktiviteter som är återkommande för att samla invånarna i byn. Förslag på 
triathlon exempelvis, tipspromenad osv.  
 
10. Nästa styrelsemöte. 
Möte hos Ann-Mari med smörgåstårta och vin måndag 23/5 kl 19:00.  
Möte för att förbereda för årsmöte 17/8 kl 19:00 i Havsbris.  
 
11. Mötets avslutande 
Erik förklarade mötet avslutat. 
 
 
 
 
 
 
_____________________________________________ 
Boel Paulsson Rosenqvist 
 
 
 
 
Justerat 
 
 
 
 
_____________________________________________ 
Erik Gustafsson 


