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Protokoll 

fört vid extra föreningsmöte med Domstens Byförening 2011-11-15 
 

Plats: Havsbris 

Närvarande: 48 personer 

 

 

§ 1 Mötets öppnande 

Ordföranden, Ingalisa Philip, förklarade mötet öppnat. 

 

§ 2 Val av ordförande och sekreterare för mötet 

 Till ordförande respektive sekreterare för mötet valdes Ingalisa Philip och Jan Persson. 

 

§ 3 Val av två justeringsmän att jämte ordförande justera dagens protokoll

 Till justeringsmän valdes Anita Linde och Karin Olsson.  

 

§ 4 Godkännande av uppdaterade stadgar 

 Stadgarna måste ändras för att tillåta medlemskap även för Grå Läge bor. I samband med att denna ändring 

 görs moderniseras stadgarna över lag. För att nya stadgar skall träda i kraft krävs godkännande på två på 

 varandra följande föreningssammanträde.  Med små justeringar godkändes förslag till nya stadgar första 

 gången enhälligt av årsmötet 2011-05-17.  

 

 Dagens extra föreningsmötet godkände enhälligt förslaget till nya stadgar för andra gången. De nya 

 stadgarna bifogas protokollet. 

 

§ 5 Övriga frågor 

 Styrelsen informerade om att Domsten kommer att trafikeras av stadsbuss istället för regionbuss. 

Stadsbussarna är något mindre än regionbussarna. Turtätheten kommer vara densamma som tidigare. 

 Önskemål om busskur på norr togs upp. Styrelsen kommer träffa kommunen i januari då ett antal frågor 

kommer att lyftas.  

 

 Styrelsen informerade om Grannsamverkan och om nyttan av att t ex gå på informationsmöten där man kan 

få tips och ideer om hur man bäst bör agera för att undvika eller avvärja inbrott. Skyltar om 

grannsamverkan att sätta upp på sitt hus eller staket finns att hämta hos Magnus Hallberg. 

 

§ 6       Styrelsen informerade även om att gatubelysningen numera tänds samtidigt. Problemet tidigare var att det 

kunde skilja upp till en timme mellan de tre belysningsområden som Domsten är uppdelat i. 

 

§ 7       Mötet avslutas 

 Föreningens ordföranden, Ingalisa Philip, förklarade mötet avslutat. 

  

 Domsten 2011-11-15  

  

 

 Jan Persson         Ingalisa Philip 
 Sekreterare Ordförande  
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