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Protokoll   
fört vid styrelsemöte med Domstens byförenings styrelse 2017-09-05. 

 

Närvarande: Björn H:son Linde, Elisabeth Malm-Butke, Paul Andersson, Patrik 
Berntsson, Torsten Bynke, och Ludmila Ohlsson 

 

Frånvarande: Magnus Ericsson och Lars Rosenqvist 

 

 
 

1. Mötets öppnande 
Ordföranden förklarade mötet öppnat. 

2. Dagordningens godkännande 
Dagordningen godkändes. 

3. Föregående protokoll från 2017-05-22 
Protokollet godkändes och lades till handlingarna. 

4. Ekonomisk rapport. 
Vi tittar över budgeten och periodens händelser och kan konstatera att efter 
några små kostnader för badtermometer samt förtäring för golvvårdspersonal har 
föreningen 66040 kr i likvida medel. Torsten har vidarebefordrat behov av 
nyinköp av vimpel till flaggstång utanför Havsbris. 

5. Kulturaftnar. 
a) Eva Robild. Inbjudan med färgtryck ser bra ut och har gått ut i alla brevlådor 

samt på hemsida/ Facebook. Till kommande arrangemang så bestämmer 
styrelsen att ta bort länk till Björn, vi ska bara ha länk till hemsidan för 
anmälan. Vi ska ha en enkel handuppräckning på kvällen för arrangemanget 
för att få reda hur man fick reda på händelsen samt hur man anmälde sig. 
Detta för att ta reda på hur många som kan/ vill anmäla sig via hemsidan i 
stället för att ta kontakt med Björn personligen. Förslag kommer upp att Björn 
kan tipsa Eva om att sälja sina böcker efter hennes framförande. Palle 
handlar allt som behövs för att laga maten. Björn köper ekologiskt vin till 
maten samt någon flaska som tack till Eva. De från styrelsen som ska 
närvara träffas 17.45 för att lägga upp maten och färdigställa lokalen. 

b) Bokafton måndagen den 13:e november. Torsten håller kontakten och allt är 
på banan. Förslag kommer upp om att föreningen kan köpa in några av 
kvällens böcker för att lotta ut. Styrelsen samtycker och kommer att köpa in 
böcker till ett värde av 500 kr för att sedan lotta ut. 



 

DOMSTENS BYFÖRENING 
 
Ordförande: Kassör:   Sekreterare: 
Björn H:son Linde Elisabeth Malm Butke Paul Andersson 
Gröna Gång 11 Peter Svenssons väg 4 Grålägevägen 12 
254 78 Domsten 254 78 Domsten  263 65 Viken 
Tel. 0725-26 14 15 Tel. 042-924 16  Tel. 042-21 00 29 

c) IT- café i Havsbris. Ludmila har och har haft en hel del privatundervisning och 
känner att det är mycket att göra och är lite sliten för tillfället. Resterande i 
styrelsen uppmanar Ludmila att ta det lugnt och inte ta på sig för mycket. Det 
blir inget IT- café i höst. 

d) Gemensam byfest 2018? Styrelsen kommer fram till att det är en del 
frågetecken som tex. finns det intresse, finns det utrymme för ytterligare en 
fest i byn, hur ska det hela arrangeras? Styrelsen beslutar att tillsätta en 
grupp bestående av Ludmila, Torsten och förhoppningsvis Lars som ska ta 
reda på om intresse finns för en sommarfest, kanske tillsammans med DIK 
och DBK? Gruppen får gärna komma med förslag på lämplig tid, plats och 
hur festen ska anordnas- ansvariga, budget, sponsring mm. Önskemål från 
Björn är att gruppen har lite information till nästa styrelsemöte. 

e) Övrigt. Björn tar upp att det är dags att börja tänka på kommande års 
kulturaftnar! Följande förslag finns: Mats Hugo Persson, kan några lokala 
företag komma och berätta om sin rörelse, kanske en kombo med Arilds 
vingård och Kullasparris? Lokalt mikrobryggeri? Förslag har kommit från bybo 
via mail, förutom de som redan nämnts föreslår han trädgårdsmästaren 
Philippe Hässlekvist från Fredriksdals Museer och Trädgårdar som visar och 
berättar om Fredriksdals trädgård (Karin O känner honom). Björn uppmanar 
oss att tänka på fler förslag inför nästa styrelsemöte. 

 
6. IT-gruppen. 

a) Instruktioner. Björn har inte riktigt fått kläm på om/ hur man kan spara 
mailkonversationer i molnet. Ludmila får till uppgift inför nästa möte att kolla 
om detta går att göra. 

b) Förslag kommer på att det behövs en adapter att kopplas på HDMI- sladden 
från projektor till dator/ läsplatta. Patrik kollar på detta och tar fram ett förslag 
samt prisuppgift. 

c) Badtempsensor och sändare ska tas upp inför vintern. Ludmila tar på sig att 
påminna Göran Artman om detta eftersom det är DBK som har hand om 
driften och utrustningen. 

7. Hemsidan. 
Ludmila presenterar lite små uppdateringar av hemsidan och styrelsen 
konstaterar att den ser bra ut och har blivit mer användarvänlig. Det är en del i 
byn som har svårt att hitta länkarna till de olika föreningarna i byn. Björn tar 
upp detta med Karin. Förslag är att det ska finnas en egen klickbar länk som 
kan heta tex ”Våra föreningar”. Ludmila föreslår och ger exempel på om/ hur 
vi ska ha någon form av reklam på hemsidan. Vi kan erbjuda de företag som 
köper annons i VPDG att ha en liten annons även på hemsidan för en icke 
bestämd summa. Vi kan samla alla annonserna på en del av hemsidan och 
presentera dem som ”Våra sponsorer”. Detta kan vara en källa till lite mer 
intäkter. Styrelsen bestämmer att vi ska tänka på hur detta kan utformas inför 
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kommande möte. Ludmila kommer också med förslag om att Karin kanske 
kunde sätta ihop ett inslag på hemsidan om fårbonden Bosse som håller får 
och getter norr om Gråläge. Det är en man med många historier så styrelsen 
tycker det är ett utmärkt förslag. 

8. Havsbris. 
Diskussion förs om hur DBF verkar för att få medlemmarna att på frivillig basis 
ställa upp med att utföra löpande upprustningsarbete som behövs i och runt om 
byggnaden Havsbris. Ludmila hänvisar till §7 i Havsbris stadgar där just 
ovanstående nämns. Förslag läggs på att DBF uppmuntrar frivilliga medlemmar 
att medverka under en helg, två gånger per år, för att upprusta Havsbris. Kanske 
kan man ha någon lättare förtäring efter uträttat arbete!? Havsbris vänner har en 
plan på vad/ hur saker ska utföras. Styrelsen samtycker med förslaget. Kan 
Ludmila (och Havsbris vänner) komma med förslag på hur en sådan helg kan 
genomföras? Torsten kommer med förslag om att ha en egen punkt på 
kommande möte om hur dels DBF jobbar för att främja driften av Havsbris samt 
hur de olika föreningarna jobbar för saken upp till Havsbris styrelse.  

9. Redaktionsgruppen. 
Björn visar upp ett redigerat förslag på hur strukturen ser ut angående publicering 
mm. inom de forum som finns att tillgå. Detta efter att delar av styrelsen vid 
föregående möte inte samtyckte med den då visade strukturen. Strukturen ser i 
stora delar bra ut. Majoriteten av styrelsen anser att vi inte behöver ta upp denna 
mer i detta forumet. 

10. Övrigt. 
 a) Aktiviteter tillsammans med Robert Mason på stadsbyggnadsförvaltningen. 

I. Asfaltkanter längs Bygatan 10-12 bör åtgärdas. Björn ansvarig, detta 
är åtgärdat. 

II. Asfaltsreparation vid Backstugevägen 1. Björn ansvarig, detta är 
åtgärdat. 

III. Busskur Seglarvägen, problem med vattenstänk. Björn ansvarig, detta 
är åtgärdat. 

IV. Infotavla, södra Domsten. Ansvarig Björn. Här har vi bett om att få 
sätta upp bojinformation som Karin utformat. Här väntar vi på svar 
från SBF. 

V. Skåneleden i södra Domsten, Björn ansvarig. Detta ärende ska vara 
delegerat inom kommunen. Styrelsen påpekar att det kan vara aktuellt 
i norr samt bort vid Gråläge också. 

VI. Serviceskyltar vid Gråläge, Patrik ansvarig. Detta ska vara åtgärdat. 

VII. Övrigt. Det står en del kravallstaket vid Perssons stängsel, är de 
kvarglömda? Björn stöter på kommunen om detta. Infartsskyltarna 
mot södra Domsten från Larödshållet är väldigt smutsiga, Björn stöter 
på kommunen om detta. Patrik har uppmärksammat att det är väldigt 
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skum belysning vid ändhållplatsen för busslinje 8 i norra Domsten. 
Samt att det endast är en liten upptrampad stig från hållplatsen vid 
väg 111 som leder till 8:ans hållplats. Nu vid den mörka årstiden så 
kan det kännas lite obehagligt att stå och vänta på bussen där. 
Önskemål om att denna hållplats ska bli bättre belyst samt 
iordningställd. Björn tar upp detta med R. Mason. Torsten tar upp att 
det är en bit stig mellan Seglarvägen och Södra Stranden som många 
använder men som inte är upplyst. Kan/ vill vi stöta på kommunen om 
att sätta upp någon form av nedåtriktad belysning på denna stig? 
Synpunkter på detta är att denna markbit förmodligen tillhör 
båtföreningen och att det då inte är kommunens ansvar. Vi 
konstaterar också att denna stig från början inte är en gångväg. Viktigt 
att tänka på här är också att förankra detta hos berörda tomtägare 
som eventuellt kan bli störda av belysningen på kvällen då man vill ha 
ostörd utsikt över hamn och hav. Denna fråga bör tas upp en gång till 
i styrelsen innan eventuella beslut tas om att gå vidare i detta ärendet. 

b) Byalagsträff. Nytt möte måndagen den 9:e oktober. Förslag ska vara inne till 
Björn senast den 14:e september. Förslag som kommer upp är att höra hur 
det går med röjning av vresrosor samt planer för vidare utrensning. 

c) Nya flaggregler i byn. Efter kritik att flaggningen i byns tre flaggstänger inte 
har skötts ordentligt kommer Björn numera att agera flaggmästare. Man ska 
alltså kontakta Björn om man vill ha flaggat i fortsättningen. Det kommer att 
läggas ut information om detta tillsammans med flagglista på hemsidan och 
Facebook. 

d) Arbetsschema för midsommarfirande. Det kommer att finnas uppdaterat 
arbetsschema på hemsidan inför kommande års midsommarfirande. 

e)  

I. Uppdatering av DBF:s stadgar. Uppdatering av senaste stadgarna 
daterade till 2011-11-15 är gjord daterat till 2017-09-03. Det som är 
ändrat är att kallelse till årsstämma numera görs via hemsida, 
Facebook samt genom infoblad i respektive medlems brevlåda. Vi 
beslutar att den senaste versionen av stadgarna ska läggas upp på 
hemsidan samt de äldre versionerna ska arkiveras i Google Drive. 

II. Styrelsen har en diskussion om/ hur vi ska maila diskussionsunderlag 
knutna till de olika punkterna på dagordningen inför styrelsemöten till 
alla ledamöter. Detta därför att dagens möte har föregåtts av en rätt 
lång mailkonversation där det fanns plats för egna tolkningar och 
missförstånd. Styrelsen konstaterar att det är bra med underlag inför 
de olika punkterna. Underlagen ska vara ordföranden tillhanda senast 
en vecka innan mötesdagen så att han kan maila dessa tillsammans 
med kallelse och dagordning. Förslag kommer på att ordföranden 
skriver in ev. ansvarig för respektive punkter i mötesordningen, detta 
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anser styrelsen vara rimligt. Styrelsemötet ska sedan vara platsen för 
diskussion och hantering av de olika frågorna. 

III. Inför kommande punkt (11), ger Ludmila förslag om att försöka 
anpassa någon mötesdag så att Magnus kan närvara. Ordföranden 
upplyser att han försöker vara ute i god tid och alternera mellan 
veckodagarna för att ge alla möjlighet att närvara. 

11. Nästa styrelsemöte 
 Onsdagen den 1:e november samt därefter tisdagen den 5:e december. Vem 

fixar fika till den 1/11? 

 

 
 
 
 
Domsten 2017-09-05 
 

Vid protokollet Justeras 
 
 
 
 
Paul Andersson Björn H:son Linde 
Sekreterare Ordförande 


