
Protokoll fört vid årsmöte i Södra Domstens Badförening  
söndagen den 25 juni 2006 kl. 15-15.30 på "vanliga stället vid masten". 
  
Mötet inleddes med en Parentation för Sven Svedin som gått bort under året. 

§ 1 Mötets öppnande 
Ordföranden, Anita Linde, hälsade de närvarande hjärtligt välkomna till årsmötet. 33 
vuxna och några barn var närvarande. Vädret var varmt och soligt.  

§ 2 Val för årsmötet 
Till mötesordförande valdes Anita Linde och till mötessekreterare Kjerstin  
Du Rietz. Till att jämte ordförande justera dagens protokoll valdes Birgit Andersson 
och Elke Paulsson.  

§ 3 Fastställande av dagordning 
Den föreslagna dagordningen godkändes. 

§ 4 Föregående protokoll 
Eftersom föregående protokoll, vederbörligen justerat, hade skickats hem till alla, 
godkändes det och lades till handlingarna. Där nämns bl.a. §13 angående 
grönområdet som tas upp senare under §12. 

§ 5 Årsredovisning 
Lena Vilnersson föredrog årsredovisningen och informerade om att de inbetalda 
medlemsavgifterna var 74 st, varav 5 anonyma, och nådde en summa av   
3.700 kr. . Det blev ett underskott under året på 645 kronor.  Den totala 
kassabehållningen är 10.878 kr. Årsredovisningen godkändes. 

§ 6 Revisionsberättelse 
Alf Halmén föredrog revisionsberättelsen, som med godkännande lades till 
handlingarna. 

        § 7    Ansvarsfrihet för styrelsen 
Årsmötet beviljade styrelsen ansvarsfrihet för det gångna året. 



§ 8 Val av styrelse och revisorer  
Följande ordinarie styrelseledamöter omvaldes fram till nästa årsmöte: 
Anita Linde - ordförande, Kjerstin Du Rietz - sekreterare, Lena Vilnersson - kassör, Alf 
Halmén - revisor, Lennart Jonsson - stf. revisor, Jan Haellquist - flaggchef och Björn 
H:son Linde - klubbmästare.  

§ 9 Årsavgift 
Årsmötet godkände efter förslag från Lena V. en höjning av årsavgiften från 50 till 100 
kronor per hushåll fr.o.m. 2007. Inbet. kort delas ut under sommaren 2006. 
Anledningen till höjningen är dels att den varit 50 kr ” i evigheter”, dels att kostnaden 
för att ha postgiro är så hög så det inte är någon propotion mellan avgift och kostnad 
att förvalta den. Kassören fick i uppdrag att tillsmmans med Elke Paulsson undersöka 
billigare alternativ.  

§ 10 Sammankomster 2006 
Björn H:son Linde redogjorde för planerna: 
Det blir grillning vid masten nu på torsdag den 29 juni kl. 18.00. Lappar kommer att 
delas ut. Havsbris har bokats till lördagen den 16 september med anledning av den 
årliga höstfesten, ”X”-a för det i almanackorna! 

§ 11 Rapporter 
Den utlovade röjningen av vresrosor har blivit gjord och gräsklippningen av ängen är 
nyss avklarad. 

§ 12 Aktiviteter på ängen 
Björn Anderberg tog förra året upp ”aktiviteter på ängen” för att vi skall få behålla 
denna ”gröna oas”. Med anledning av detta har Maria Tufvesson kontaktat de som 
bor runt ängen och önskemål finns att sätta upp en gunga samt nya fotbollsmål för att 
aktivera detta område för ungdomarnas och barnens skull. Bo Andersson  har tagit 
en bild när aktiviteter har varit igång och bilden kan t.ex. sättas in på vår hemsida  i 
”Vi på Domsten”. Årsmötet ställde sig positiv till gunga och mål (2250+395) att 
betalas av Södra Domstens Badförening. 

§ 13 Övrigt 
 Det framkom att det behövs frivilliga krafter för att röja upp bland tången och att 

björnbärsrevor på ängen också behöver grävas upp. Bo Andersson erbjöd sig hålla i 
detta. Lennart  Erjefält  informerade om att han har de gamla stängerna till 
midsommarstången. Ska han slänga dem eller spara dem? Det beslöts att han tills 
vidare skall spara dessa. 

 Gudrun Högild föreslog att hon gratis skall hålla en dressyrkurs för hundar på Ängen. 
Detta mottogs positivt. A-M Svedin föreslog att vi skulle be Jörn Andersen att hjälpa 
till med röjningen. 

§ 14 Mötet avslutas 
Ordföranden tackade för uppmärksamheten och avslutade mötet.  Efter mötet bjöds 
på god tårta från konditori Grand i Lund. 

På årsmötets uppdrag: 

Kjerstin Du Rietz 
   



Justeras: 

Anita Linde  Birgit Andersson Elke Paulsson 
Ordförande    


