Protokoll fört vid årsmöte i Södra Domstens Badförening
Söndagen den 22 juni 2008 kl. 15.00 i Lindes garage.
§ 1 Mötets öppnande
Ordföranden, Anita Linde, hälsade de närvarande hjärtligt välkomna till årsmötet. 27
personer var närvarande och mötet hölls i Lindes garage p.g.a. dåligt väder. Mötet
inleddes med en parentation för Rut Hörnevall, Södra Stranden 32, som gick bort i april
månad.
§ 2 Val för årsmötet
Till mötesordförande valdes Anita Linde och till mötessekreterare Kjerstin Du Rietz.
Till att jämte ordförande justera dagens protokoll valdes Jan Hansson och Lars Dahlqvist.
§ 3 Fastställande av dagordning
Den föreslagna dagordningen godkändes.
§ 4 Föregående protokoll
Eftersom föregående protokoll, vederbörligen justerat, hade skickats hem till alla, nämndes
enbart t.ex. strandrensningen efter kontakt med Lars Johansson, Entek och att ny
flaggstång rests efter att den tidigare flaggstången brutits i stormen Per. Ny klädhängare
hade satts upp ute vid bryggan. Protokollet godkändes därefter och lades till handlingarna.
§ 5 Årsredovisning
Lena Vilnersson föredrog årsredovisningen och informerade om att det fanns 66 st
betalande medlemmar vilket gett 6.750 kr i medlemsavgifter. En person har betalat in 200
kr och en annan 150 kr. Flaggstången, som kostade cirka sju tusen kronor, och höstfesten
som gick med ett minus på 400 kr har åstadkommit underskottet på 3019 kr och den totala
kassabehållningen är nu 8.520 kr. Årsredovisningen godkändes.
§ 6 Revisionsberättelse
Ann-Mari Svedin 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,
och Björn H:son Linde - klubbmästare.
Ann-Mari Svedin omvaldes till revisor, Lennart Jonsson till revisorsuppleant och Jan
Haellqvist till flaggchef
§ 9 Firmatecknare
Som firmatecknare valdes ordförande Anita Linde och kassör Lena Vilnersson var för sig.
§ 10 Årsavgift
Årsmötet beslöt att årsavgiften skulle vara samma som förra året, d.v.s. 100 kr per hushåll.
Inbetalningskort delas ut under sommaren 2008.
§ 11 Rapporter
Anita Linde har haft kontakt med Tomas Terje på Entek för att få räcket till bryggan ommålat. Han har lovat att åtgärda detta i sommar. Har ni några synpunkter angående detta
eller annat som kommunen är ansvarig för kan ni kontakta Tomas Terje på hans mailadress: tomas.terje@helsingborg.se.
Den nya busshållplatsen uppe vid Sundsvägen/Byvägen behöver rensas från ogräs och
gruset behöver sopas bort. Papperskorgarna har inte heller tömts i tid. En busstidtabell
har satts upp med fel busstider inför de nya busstiderna i juni. Tidtabellerna vi har fått hem
gäller. Flera av oss har anmält felet, som ännu inte åtgärdats.
Buss 219 går inte längre till Landskrona eller Viken/Höganäs på kvällar och lördag-söndag.
För att komma dit får man byta till 220. Bussen 219 går inte heller in i terminalen vid
Knutpunkten utan man får ta bussen på Järnvägsgatan.
§ 12 Sammankomster 2008
Det blir Höstfest i Havsbris den 20 september och grillning vid masten när vädret tillåter. Vi
har redan haft en grillning i sommar. Lappar kommer att delas ut inför kommande
grillningar.
§ 13 Övrigt
Jan Hellqvist föreslog att flaggspelet nästa år sätts upp på Midsommardagen istället för
söndagen efter vid vårt Årsmöte. Mötet beslöt att Flaggspelet sätts upp på Midsommarafton, Midsommardagen och söndagen efter Midsommardagen om vädret tillåter.
§ 14 Mötet avslutas
Ordföranden tackade för uppmärksamheten och avslutade mötet. Efter mötet bjöds på
god tårta från Kakboden i Höganäs.
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