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Ordförande: Kassör:   Sekreterare: 
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Protokoll   
fört vid styrelsemöte med Domstens byförenings styrelse 2017-01-09. 

 

Närvarande: Björn H:son Linde, Per-Inge Krafman, Elisabeth Malm-Butke, Paul 
Andersson, Patrik Berntsson och Torsten Bynke. 

 

Frånvarande: Ludmila Ohlsson, Lars Rosenqvist och Magnus Ericsson 

 

 
 

1. Mötets öppnande 
Ordföranden förklarade mötet öppnat. 

2. Dagordningens godkännande 
Dagordningen godkändes. 

3. Föregående protokoll från 2016-10-24 
Läst och godkänt. 

4. Ekonomirapport 
All redovisning är hos revisorerna för genomgång inför årsbokslut.  
Vi ligger plus mätt mot samma period föregående år. 

5. Kulturaftnar 
 a. Årsmötet tisdag 31/1 2017 

Verksamhetsberättelse, Björn har satt ihop en verksamhetsberättelse som vi 
läser igenom och godkänner. 

Ekonomisk rapport, ansvarig för detta är Bettan. Hon har kontakt med 
revisorerna och arbetet pågår för fullt. 

Kallelse, Björn är ansvarig. Vi läser igenom kallelse som även innehåller 
agenda för årsmötet. Per-Inge lyfter fråga om vi ska lägga in som punkt att vi 
på årsmötet ska ta ställning till om byföreningen ska ge ekonomiskt bidrag för 
uppförandet av föreslagen bastu som bastuföreningen tidigare gått igenom 
med byföreningen. Vi kommer fram till att vi lägger in detta som en punkt på 
årsmötet. Vi genomför en första omröstning där frågan är: ska byföreningen 
ge ekonomiskt bidrag? Om ja, så genomför vi en ny omröstning på hur 
mycket, här ges två alternativ: 10000 kr eller 25000 kr. 

Kallelse ska läggas in på hemsidan och Facebook,  
Ludmila och Björn är ansvariga för detta. 

Tryckning av kallelse, Bettan är ansvarig för detta. Resterande i styrelsen 
erbjuder sig att dela ut dem, Bettan säger till berörda! Kallelsen ska vara 
utdelad senast den 17/1 2017. 
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Tårta, kaffe och dukning, Ludmila ansvarar för att inhandla tårta/ paj med 
tillbehör. Resterande föreningsmedlemmar kommer i god tid och hjälper till 
med dukning och iordningställande av lokalen. 

b. IT-café i Havsbris, 22/2, 8/3, 22/3, 5/4, 19/4, 3/5 samt 17/5. Ludmila gör här 
ett stort jobb och vi ser fram emot en bra fortsättning nu I vår! 

c. Svenska indianföreningen med Bertil Thörn torsdagen den 2/3, Lars är 
ansvarig för detta event. Han har gjort ett förslag på inbjudan som vi tittar 
igenom, ser bra ut, vi kör på den! Aftonen börjar 18.30 med paus efter en 
timme och avslutas kl. 21.00. I pausen bjuder byföreningen på ”indiansoppa” 
serverat med ett gott brytbröd av surdeg, en god folköl bjudes till detta. Palle 
och Per-Inge ansvarar för maten inklusive inköp. Björn fixar tryckning av 
inbjudan. 

d. Viaköps plantskola med Gert-Åke Yamdee Andersson den 6/4,  
Lars är ansvarig för detta evenemang. Vi har inte fått mer info från Lars  
här men punkten ligger kvar och tas upp inför nästa möte då det fortfarande  
är gott om tid. 

e. Bokafton måndagen den 13/11, Torsten är ansvarig och håller koll på detta. 
Torsten tar upp med bokhandeln att de kanske kan ta med och sälja sina 
böcker på plats. 

f. Eva Robild, planerad aktivitet torsdag 21/9? Eva är frilansjournalist och 
författare som främst skriver om trädgård men även om hälsa/ 
stresshantering. 

g. Övrigt, Björn tipsar om Mats Hugo Persson som har gjort en jorden runt resa 
och kan ge en berättelse om detta med fina bilder därtill. Kan detta vara en 
kommande kvällsaktivitet? 

6. Domstens IT-struktur, det har bildats en IT-grupp bestående av Mats Ahlklo, 
Patrik Berntsson, Björn H:son Linde samt Ludmila Olsson. Gruppen har sett över 
hela IT-strukturen från inkommande fiber till distribution och delning av åtkomst, 
kopplat upp väderstation och lagring av data på vettigt sätt. Strålande arbete! 
Noteras att vi får hålla koll på hur kapaciteten på internet påverkas när 
båtsäsongen drar igång. Om det är många båtägare som streamar så kanske 
hastigheten få korrigeras uppåt. Om det blir aktuellt med att höja hastigheten 
pga. WiFi till båtägarna kanske DBK ska ta en större andel av avgiften för detta!? 
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7. Den nya hemsidan, här har Ludmila tillsammans med IT-gruppen, Torsten (fina 
bilder!), DIK och redaktionen på VPDG återigen gjort ett bra jobb med att göra 
om och förbättra användarvänlighet samt visuellt gjort den snyggare! En tänkbar 
framtid för att ytterligare utveckla hemsidan kan vara att använda ”Google Form” 
för att göra kallelser till kulturaftnar osv, VPDG:s redaktion kan lägga ut material 
kontinuerligt samt mer samordning med DBK. På sikt så kommer förmodligen 
tidningen VPDG i pappersutgåva att läggas ner. Ett förslag är då att sätta ihop en 
redaktionsgrupp bestående av medlemmar ur VPDG, byföreningen, DIK och 
DBK. Denna redaktion kan lägga ut intressanta reportage, inslag och information 
under hela året i samma anda som nuvarande VPDG. Per-Inge har tittat lite på 
hur man skulle kunna samla och upprätta ett medlemsregister över invånarna i 
Domsten och Gråläge. Vi bör kunna be om att alla uppger ett mobilnummer där vi 
sedan kan lägga ett kort meddelande om att klicka på en bifogad länk där man 
kommer till vår registersida för att där uppdatera sina uppgifter med rätt adress 
osv. Kan vi ta detta förslag till nästa möte? Vad tycker IT-gruppen om detta? 

8. Bokningssystemet Havsbris, här har i princip alla krav som ställts tidigare om 
förbättringar av bokningssystemet uppfyllts. Det är mer användarvänligt och man 
får en bättre överblick på bokningsläget. 

9. VPDG 2017, är i princip färdig. Vi inväntar årsmötet för att få med senaste info. 
Det ska också läggas in lite smått på ”anslagstavlan”. 

10. Övrigt, 
a. Aktiviteter tillsammans med Robert Mason på 

Stadsbyggnadsförvaltningen. 
I. Bommen i talldungen har fortfarande inget lås. Är fortfarande 

aktuellt, Björn fortsätter att ligga på. 

II. Skydd vid cykelbana runt Kulla Gunnarstorp. Nya metallpinnar är 
uppsatta! Vi får se hur länge de håller! 

III. Flytt av hundbadplats. I denna fråga har inte Björn hört  
något mer från kommunen. Det är upp till kommunen att fatta 
beslut i denna fråga. 

IV. Röjning av heden norr om Gråläge. Kommunen har gjort ”sin” del 
här vilket är att hålla rätt på de första 20 metrarna från 
tomtgränserna. Efter 20 meter och vidare ut på ängen så är det 
länsstyrelsen som har ansvar. 

V. Service och rengöring av vägskyltarna vid Gråläge/ 111:an. Har ej 
hänt så mycket, vi kan var och en lägga ett ärende till kommunen 
för att trycka på. 

b. Ljudabsorbenter i Havsbris, Ludmila har inte fått svar i tid och kan inte 
rapportera något nytt här. 

c. Bastun, togs upp redan under punkt 5.  
Kommer med som en punkt på årsmötet. 
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d. Körsbärsgården och deras hastighetsproblem,  
vi konstaterar att det är svårt att göra något i denna frågan. 

e. Ytterligare övriga frågor, kan vi bygga lite inför framtiden med att införa 
OCR-nummer för inbetalning av årsavgiften? Som det är idag så gör Bettan 
ett stort arbete med att förbereda och dela ut inbetalningstalongerna inför 
varje nytt år. Detta bör vi kunna få ut via hemsidan för enklare distribution och 
hantering. 

11. Nästa möte, är årsmötet tisdagen den 31/1 2017. Därefter har vi styrelsemöte 
onsdagen den 1/3 2017. Fika till styrelsemötet, vem fixar? 

 

 
 

 

 

 
Domsten 2017-01-09 
 

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


