Protokoll fört vid årsmöte i Södra Domstens Badförening
Söndagen den 23 juni 2013 kl. 15.00 i Lindes garage
§ 1 Mötets öppnande
Ordföranden, Anita Linde, hälsade de 17 närvarande hjärtligt välkomna till årsmötet. Mötet
inleddes med en parentation för Alf Halmén, Aili Johanson, Günther Perack och Gustav
Lundgren (sommarboende), som avlidit under året.
§ 2 Val för årsmötet
Till mötesordförande valdes Anita Linde och mötessekreterare Kjerstin Du Rietz. Till att
jämte ordförande justera dagens protokoll valdes Boris Collbring och Jan Haellqvist.
§ 3 Fastställande av dagordning
Den föreslagna dagordningen godkändes.
§ 4 Föregående protokoll
Eftersom föregående protokoll, vederbörligen justerat, hade skickats ut till alla, informerade
Anita Linde endast att under punkten övrigt: Stenarna tagits bort från ängen utmed
stranden och att en del hål i bryggan lagats. Lilla trappan hade också lagats och var nu
bra. Protokollet lades därefter till handlingarna.
§ 5 Årsredovisning
Lena Vilnersson föredrog årsredovisningen och informerade om att 69 medlemmar
tillsammans gett 6 900 kr i medlemsavgifter. Årets resultat blev en vinst på 1 363 kronor.
Kostnaderna för året var 10 747. Den totala kassabehållningen är 16 880 kronor.
§ 6 Revisionsberättelse
Jan Hansson föredrog revisionsberättelsen muntligt och tyckte allt var ordentligt gjort.
Detta noteras i protokollet.
§ 7 Ansvarsfrihet för styrelsen
Årsmötet fastställde resultat- och balansräkningen enligt årsredovisningen samt beviljade
styrelsen ansvarsfrihet för det gångna året.
§ 8 Val av styrelse och revisor
Följande ordinarie styrelseledamöter omvaldes fram till nästa årsmöte:
Anita Linde - ordförande, Kjerstin Du Rietz - sekreterare, Lena Vilnersson – kassör,
Björn H:son Linde - klubbmästare. Lars Dahlqvist – flaggchef och Jan Hansson – revisor.

§ 9 Firmatecknare
Som firmatecknare valdes ordföranden Anita Linde och kassören Lena Vilnersson var för
sig.
§ 10 Årsavgift
Årsmötet godkände att årsavgiften ska vara samma i år som förra året dvs. 100 kr per
hushåll.
§ 11 Rapporter
En strandrensning utfördes den 28 april och många deltog. Meddelandena på den stora
anslagstavlan vid bryggan sitter dåligt fast och har blåst ner några gånger vid ofördelaktiga
vindar. Anita har talat med Peter Grims, kommunen, om detta för åtgärd. Vi hade en första
grillning den 12 juni i år.
§ 12 Sammankomster 2012-2013
Björn H. Linde informerade om att det även i år blir räkafton i Havsbris, den 28 september,
och grillning vid bryggan vid bra väder. Dessutom blir det sopplunch någon söndag i
januari/ februari. Närmare besked om detta kommer i januari.
§ 13 Övrigt
Björn O Anderberg frågade när skylten 40 km/timme på Bygatan satts upp. Björn H Linde
meddelade att 40-skylten hade satts upp i höstas. I mars gjordes en mätning på Bygatan,
då Byföreningen begärde detta, och den visade att många bilar körde alldeles för fort.
Tore Artman framförde ett tack från medlemmarna till styrelsen och framför allt till
ordföranden och klubbmästaren för allt arbete de lagt ner på att arrangera årsmötet, kollat
upp vädret och dukat i sitt garage på grund av det ostadiga vädret.
§ 14 Mötet avslutas
Ordföranden Anita Linde tackade för ett bra möte och avslutade årsmötet. Efter mötet
bjöds på god tårta från Kakboden i Höganäs.
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