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Protokoll 

fört vid årsmöte med Domstens Byförening 2011-05-17 
 

 

 

Plats: Havsbris 

Närvarande:     24 personer 

 

 

 

§ 1 Mötets öppnande 

Ordföranden, Ingalisa Philip, förklarade mötet öppnat. 

 

§ 2 Dagordningens godkännande 

 Dagordningen godkändes med ett par tillägg under Övriga punkter. 

 

§ 3 Val av ordförande och sekreterare för mötet

 Till ordförande respektive sekreterare för mötet valdes Percy Nessling och Jan Persson.  

 

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

 Till justeringsmän valdes Lars Rentner och Mikael Halling. 

 

§ 5 Fråga om stämman blivit behörigen utlyst 

 Mötet fann att stämman blivit behörigen utlyst. 

 

§ 6       Föregående årsmötes protokoll 
Protokoll från 2009 års årsmöte godkändes. Protokollet finns upplagt på Domstens hemsida. 

 

§ 7       Styrelsens verksamhetsberättelse 

 Domstens Byförenings ordförande, Ingalisa Philip, redogjorde för verksamheten under 2010.  

 

§ 8       Ekonomisk rapport 

Den ekonomiska rapporten, som bifogats kallelsen, lästes upp av kassören, Elisabeth Malm-Butke. 

Rapporten godkändes och lades till handlingarna.  

 

§ 9 Revisionsberättelse 
 Ann-Mari Svedin läste upp revisionsberättelsen. Den godkändes av mötet och lades till handlingarna.  

 

§10 Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen 

 Mötet beviljade styrelsen ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret. 

   

§ 11  Besluta om arvode åt styrelsen och revisorer 

 Mötet beslutade att inget arvode ska utgå till styrelse eller revisorer.  
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§12 Val av styrelse 

 

 Omval av ordförande för ett år Ingalisa Philip 

  

 Omval av tre styrelseledamöter för två år Elisabeth Malm-Butke 

   Magnus Eriksson 

   Jan Persson 

 

 Kvarstår i styrelsen ytterligare ett år Nils-Erik Högberg 

   Gustaf Johnson 

   Percy Nessling 

 

 Omval av styrelsesuppleant för ett år Catja Öhlin 

 Nyval av styrelsesuppleant för ett år Helena Nyberg 

 

 Omval av revisorer för ett år Ann-Mari Svedin 

   Tore Artman 

 

 Omval revisorsuppleant för ett år Ingvar Lideflo 

 

 Representanter i stiftelsen Havsbris för ett år Styrelsen utser själva dessa representanter 

 

 Valberedningen för ett år Anita Linde (sammankallande) 

   Henrik Arnekull 

   Mats Persson 

   

§ 13 Beslut om årsavgift 

 Mötet fastställde att årsavgiften för 2012 ska förblir oförändrad (200kr). 

 

§14 Övriga frågor 

 

 Byföreningens stadgar - Stadgarna måste ändras för att tillåta medlemskap även för Grå Läge bor. I 

samband med att denna ändring görs moderniseras stadgarna över lag. Förslag till nya stadgar bifogades 

kallelsen och föredrogs av Anders Hjelström. Med några ändringar godkändes förslaget enhälligt av mötet. 

För att nya stadgar skall träda i kraft krävs godkännande på även nästföljande föreningssammanträde.  

 

 Mikael Halling tog upp frågan om maxtid för styrelsemedlemmar. Om en sådan fanns skulle man eventuellt 

få fler engagerade i byn. Uppdrogs åt styrelsen att överväga förslaget. 

 

 Pestkyrkogården - Mötesordförande frågade om det förelåg intresse att styrelsen jobbade vidare med 

eventuellt minnesmärke vid pestkyrkogården. Mötet gav styrelsen i uppdrag att göra detta. 

 

 Gemensamt elavtal Vattenfall - Fråga om styrelsen jobbade för gemensamt elavtal för intresserade i byn. 

Ingalisa svarade att styrelsen beslutat att ej förnya gemensamma elavtal.  

 

 Väghållning i byn - Det dåliga vägunderhållet i byn diskuterades, dels vägarnas skick samt sandning under 

vintern. Mötet uppdrog åt styrelsen att ta upp frågan med kommunen. 

 

 Fler papperskorgar / hundlatriner - fler papperskorgar och hundlatriner efterlyses. Hundlatrin saknas bl a 

vid hundbadplatsen. Mötet uppdrog åt styrelsen att påtala även detta. 

 

 Defibrillator -  Göran Artman informerade att defibrillator har införskaffats och kommer att sättas på 

plats i Havsbris. Röda Korset genomför avgiftsfria kurser i hjärt- lungräddning. Två kurstillfällen har givits 

i år, tyvärr med kort varsel. Domstens föreningar kommer att verka för att ytterligare kurstillfällen ges i 

höst.  
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 Anders Hjelström avtackades av Ingalisa Philip för sina år i styrelsen, när han nu väljer att avgå. 

  

§15 Mötet avslutas 

 Föreningens ordföranden, Ingalisa Philip, förklarade mötet avslutat. 

 Mötet rundades av med kaffe och tårta. 

 

 Domsten 2011-05-17  

  

 

 

 Jan Persson         Percy Nessling 
 Sekreterare Ordförande  
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 Lars Rentner Mikael Halling 

 


