Protokoll fört vid styrelsemöte med Domstens byförenings styrelse 2018-03-01
Närvarande: Torsten Bynke, Elisabeth Malm Butke, Paul Andersson, Ludmila
Ohlsson, Anna Hasselqvist, Pär Lundqvist
Frånvarande: Lars Rosenqvist, Magnus Eriksson och Johan Ohlander

1. Mötets öppnande
Ordföranden förklarade mötet öppnat.
2. Dagordningens godkännande
Dagordningen godkändes.
3. Föregående protokoll från 2018-02-12
Föregående protokoll godkändes och lades till handlingarna.
4. Ekonomisk uppdatering
Elisabeth rapporterar att hon har öppnat Swish för företag, Anna har fått
alla uppgifter angående detta. Vi tittar på budget, inget nytt att
rapportera.
5. Medlemmar
a. Antal betalande, för tillfället har vi fått in 252 medlemsavgifter.
b. Medlemsregister, Torsten och Ludmila arbetar på att få till ett
medlemsregister som är lätt att arbeta med och kanske kan
samköras mellan alla 3 föreningarna. Torsten och Ludmila
fortsätter med detta arbetet.
c. Hur får vi fler medlemmar? Vilande för tillfället.
d. Kontaktsätt– Ludmila har en idé om hur vi ska nå alla medlemmar
på ett bra sätt. Torsten har önskemål om att vi ska få med dem
som har ”vinteradresser”. Ludmila färdigställer förslaget till
nästa möte.
6. Status på kulturaftnar och aktiviteter
a. Arilds vingård – allt i sin ordning. Palle, Torsten, Elisabeth och
Ludmila träffas 17.30 för att färdigställa mat och duka. Palle fixar
en bukett till föredragshållaren samt kollar med Annette vad hon
behöver för att visa bilder. 45 anmälda hittills.
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b. Rhododendron – Torsten håller i detta. Stefan Salomonsson
kommer till Havsbris den 15/5-2018 kl. 19.00 och håller ett
anförande, ”Börja med Rhododendron”. Kostnad för detta är
1500 kr. Torsten fortsätter att planera denna kulturafton.
c. Fredriksdal – detta evenemang är flyttat till nästa år.
Ludmila är ansvarig.
d. En resa längs Anderna med Mats Hugo-Persson –
Ludmila tar över detta evenemang från Elisabeth.
Planeras att genomföras i september.
e. Bokafton – Torsten är ansvarig. Aftonen är bokad till
den 12/11-2018.
f. Valborg – Elisabeth informerar om att det finns en skylt i förrådet
som ska sättas ut cirka 2 veckor innan valborg. Denna skylt
tillsammans med någon form av inhägnad som visar var bålet ska
vara och var man kan lägga sitt ris. Anna fixar eldningstillstånd
från polisen. Magnus upprättar lista på brandvakter för kvällen.
g. Midsommarfirande – ansvariga bestäms på kommande möte.
Arbetsplan finns på hemsidan. Någon måste kontakta Gustaf
Trolle och höra om vi får ta grönt till stången från hans mark.
h. Sommarfest – Ludmila och Lars är ansvariga för DBF:s del i denna
fest. De samordnar insatserna med de andra klubbarna.
i. Jul – ingen ansvarig utsedd ännu. Viktigt: kolla med kommunen
om de kan bidra med gran!
j. Nya förslag på aktiviteter – alla får gärna komma med förslag!
Torsten föreslår att vi har en öppen lista som vi fyller på efter
hand. Se listan som bilaga 1 efter ordinarie protokoll.
7. IT-gruppen
a. Ludmila är ansvarig – Ludmila informerar om status: små
förbättringar görs löpande. Båtklubbens hemsida kommer att
flyttas, i.o.m. detta så kommer väderstationen att flyttas till
domsten.nu. Nytt förslag på tillskott till väderstationen är antal
soltimmar, IT-gruppen kollar om detta är genomförbart.
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8. Redaktionskommitté
a. Ludmila och Pär är ansvariga från DBF. Tidningen VPDG är tryckt
nu och kommer att delas ut i brevlådorna inom kort.
b. Sponsorer – Björn H:son Linde har gjort ett bra jobb med att
få in de annonsörer som var med förra året! Han har också sålt
in den nya sponsringen på hemsidan. Förslag kommer upp på
att utse någon som kan sälja annonser inför kommande år mer
aktivt, detta förslag ska behandlas på nästa möte.
Anna kontaktar Bosse för att få reda vilka annonsörer vi
sålt in i år så att vi kan fakturera dessa. Kolla priserna –
olika pris för olika storlek på annonsen!
c. Förslag kommer på att lägga ut gamla fina bilder från
Domsten och Gråläge på hemsidan. Ludmila med hjälp
av Pär kollar upp detta.
9. Havsbris
a. Styrelsen tittar igenom prioriteringslistan som nu är fastställd
för upprustning av Havsbris. Listan finns som bilaga 2 efter
ordinarie protokoll.
10. Stadsbyggnadskontoret
a. Ansvariga är Torsten, Lars, Ludmila och Magnus. Torsten kommer
med förslag om att alla mindre ärenden som kommer in ska
anmälas via helsingborgsappen i stället för att ha kontakt via
telefon och mail. Detta skulle troligtvis minska tiden som läggs på
dessa ärenden. Det finns en sida på helsingborg.se där man kan se
vilka ärenden som är anmälda och status på dessa. Kan denna
karta länkas/publiceras på vår hemsida? Kan IT-gruppen titta på
detta förslag?
11. Övriga frågor
a. Hur går det med länkning av domsten.se till vår hemsida
domsten.nu? Styrelsen har fått anvisningar och förutsättningar
från Helsingborgs kommun för att detta ska kunna ske. Vi har
nu tittat över och godkänt dessa och styrelsen beslutar att
önskemål läggs fram till kommunen om att länkning ska börja
så snart som möjligt.
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b. Elisabeth som redan vid förra mötet annonserat att hon kommer
att avgå i förtid har nu lämnat över kassörstjänsten till Anna
Hasselqvist. Elisabeth kommer inte att närvara vid fler
styrelsemöten fram till nästa årsmöte där hon officiellt avgår.
Däremot kommer Elisabeth att vara Anna behjälplig med det som
rör kassörsuppdraget en tid framöver.
12. Nästa möte
Nästa möte hålls den 16/4–2018. Lars fixar fikan.

Domsten 2018-03-01

Paul Andersson

Sekreterare

Torsten Bynke
Ordförande
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Bilaga 1
Förslag på DBF aktiviteter
•
•
•
•

Klädbytardagar – vinter + sommar
Tavlor om Domsten, Majlis Tegnér (Ludmila)
Hyra utflyktsbåt Sabella med glasbotten, marinbiologi
Bjuda in marinbiologerna att presenterar ”Krafter mot plaster”
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Bilaga 2
Utdrag ur protokoll
Prio 0, dvs. omedelbart
1. Placering av tavlor och andra konstverk
Prio 1
1. Plasttak över altan byts ut. Samtidigt utöka det nya taket till att täcka hela altanen.
Vitmålning av takstolar under plasttaket.
2.

Fullföljande av exteriör målning som inte kunde genomföras förra året

3.

Målning av tak och bjälkar i stora salen

4.

Målning av golvlister

5.

Belysning i stora salen ses över. Den måste monteras ner innan målning (punkt 3)

6.

Ny kaffekokare större kapacitet

7.

Installation av större (mer kapacitet) varmvattenberedare

8.

2 värmeplattor (induktion) inköpes

9.

Belysning av föreningsskyltarna utvändigt

10. Inköp av Chromecast till projektorn
11. Inspektion av taket. Kondition?
Prio 2
1. Vindskydd på södra sidan av altanen
2.

Ljudabsorbenter i stora salen

3.

Ljudabsorberande gardiner

Prio 3
1. Belysning i kök och hall
2.

Målning av tak och väggar i kök och hall

3.

Nya bord (alt renovering) av bord i köket

4.

Utbyte av hyllor i hall

5.

Hylla (tak) projektor

6.

Nytt kök

Bestämdes at Ludmila skulle uppdatera kostnaderna för alla projekt inom gruppen Prio 1
Detta ska vara klart till 8–9 mars för styrelsens skall kunna besluta/planlägga när dessa projekt
skall startas. Det är önskvärt att några projekt är avslutade innan till Valborg dvs. slutet av april.
Notera! Vissa av dessa projekt kommer att påverka Havsbris tillgänglighet för uthyrning.
Avstämning investeringar och underhåll gentemot Budget 2018
Beroende på föregående punkt så inväntas kostnadsförslagen innan avstämning kan göras.
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