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PROTOKOLL

Närvarande: J.3 personer

1.

2.

3.

Årsmötet öppnas och medlemmarna hälsas hjärtligt välkomna.

Dagordning godkänns.

Fastslås att årsmötet har blivit behörigt utlyst via "Vi på Domsten och Gråläge",

Domstens hemsida, i DIK's Vårbrev, via Facebook och på gatupratare.

Till ordförande för mötet väljs Erik Gustafsson och som sekreterare väljs Lisa

Ohlander.

5. Till justerare väljs Hans Nilsson och Elisabet Malm-Butke att jämte ordföranden
justera protokollet.

6. Verksamhetsberättelse och bokslutsrapport
Ordföranden läser DlKs verksamhetsberättelse för 2O15/2016 och Boksluts-

rapporten redovisas av Ann-Mari Svedin. Båda godkänns av årsmötet.

7. Ann-Mari redovisar revisionsberättelsen och denna godkänns.

8. Ansvarsfrihet för styrelsen beviljas för den tid revisionen avser.

9. lnkomna motioner
Till årsmötet har inga motioner inkommit.

10. Val av ny styrelse
Boel Paulsson Rosenqvist avgåt
Ulrika Görefälts mandattid tar slut men blir omvald på 1år.

Malin Hjalmarsson väljs till ny ledarmot på 2år.

Övriga i styrelsen sitter kvar ytterligare 1 år.

11. Revisorerna Claes Ekman och lngvar Frost väljs om för 1 år.

12. Ralph Paulsson väljs om till valberedningen for 1 år.

13. Årsavgiften beslutas kvarstå på 150kr per familj/år.

4.
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14. Övrigt
a. Domsten Boys och Dammiddag är arrangemang som är under DIK och ska

läggas in i verksamhetsberättelsen.

Kerstin Jansson-Otto tog upp frågan rörande bybastu vid norra bryggan.

Frågan ej aktuell på årsmötet med hänvisning till verksamhetsberättelsen.

Dock meddelades att bygglov kommer att lämnas in och att bybastufrågan

kommer drivs av en separat bastugrup i DlK. Ett separat informationsmöte
kommer att anordnas.
Björn Linde kommenterar att dagordningen för årsmötet inte innehåller
punkten "föregående årsmöte". Meddelas att denna punkt skall ej finnas

med i dagordning för årsmötet. Öppna frågor från föregående årsmöte

redovisas i verksa mhetsberättelsen.
Kjell Stendahl undrar hur status är for byggplanerna för området kring

tennisbanan och nordöstra delen om Lärkstigen. Det är oklart när

detaljplanen för området kommer att fastställas och det tycks inte ligga i

närtid. Byföreningen bevakar uwecklingen. Viktigt för DIK att jobba för att
hålla tennisplanerna speldugliga och kunna visa upp aktivitet på

tennisplanerna och kunna motivera att båda 2 skallfinns kvar.

15. Årsmötet, avslutades och ordföranden tackade medlemmarna för deltagandet.
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