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Protokoll   
fört vid styrelsemöte med Domstens byförenings styrelse 2017-03-01. 

 

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

 

Frånvarande: Lars Rosenqvist, Magnus Ericsson och Per-Inge Krafman 

 

 
 

1. Mötets öppnande 
Ordföranden förklarade mötet öppnat. 

2. Dagordningens godkännande 
Dagordningen godkändes. 

3. Föregående protokoll från 2017-01-09 samt årsmötesprotokoll 2017-01-31 
Styrelseprotokoll är läst och godkänt. Årsmötesprotokollet är justerat. Dock har 
Patrik funnit ett fel under punkt 12 i årsmötesprotokollet. Det står 39 röster för 
alternativ med 25 000 kr i bidrag, det ska vara sammanlagt 29 röster. Vi lägger  
till en rättelse till årsmötesprotokollet. 

4. Ekonomirapport 
Bettan redovisar intäkter och utgifter från årets början tom 2017-02-25 
Redovisning följer sist som bilaga 2 till detta protokoll. Ludmila tar upp fråga om 
det kanske vore bra att göra en årsbudget. Denna kan göras i ett enkelt Excelark 
och Ludmila föreslår också att denna budget ska finnas med som punkt under 
ekonomirapporten vid varje styrelsemöte. Denna kan då ligga till grund för 
diskussioner om hur vi ska använda resurserna bäst under året i föreningen.  
Som det är nu så tycker inte Ludmila att hon har fått något grepp om hur mycket 
pengar som finns och hur de används. Torsten håller med om detta inlägg från 
Ludmila. Bettan svarar att det har fungerat bra med det upplägg som vi har nu 
och har haft sedan många år tillbaka. Siffror för kostnader och intäkter redovisas 
vid varje årsstämma och finns att tillgå för den som vill kolla på dessa siffror. 
Björn flikar in med att vi ska ha i åtanke att detta är en ideell förening där det inte 
händer så mycket rent ekonomiskt under ett år och de flesta utgifterna är årligen 
återkommande. Ludmila menar att med en budget som vi har levande under året 
så kan vi i styrelsen komma fram till besparingar som vi kanske kan lägga på att 
tex upprusta vår lokal Havsbris. Ludmila ifrågasätter varför en del av våra 
kulturaftnar är så kostsamma samt att vi på de 4 aftnar vi har på ett år bjuder 
samtliga deltagare på både inträde, mat och dryck, förutom när vi erbjuder 
alkoholhaltiga drycker då vi tar betalt i form av självkostnadspris. Patrik tycker att 
vid lite dyrare arrangemang så finns det nog utrymme att ta en rimlig peng i 
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”inträde”, kanske 50 kr/person. Då får vi lite täckning för kostnader för 
föredragshållare. Ludmila/ Torsten kommer med ett exempel på förslag som 
skulle kunna tas upp i budget: om vi sätter att säsongens blommor bara får kosta 
2500 kr detta året så kanske vi kan ha möjlighet att höra om någon vill leverera 
blommor till denna peng och samtidigt erbjudas en annons i vår tidning VPDG. 
Ludmila återkommer till upprustningen av Havsbris med tex förslaget med 
ljudabsorbenter där hon ser en möjlighet att kanske lägga lite pengar på detta i 
en budget som sedan DBF kan driva för att få till stånd. Här är vi flera som 
upplyser om att det inte är DBF allena som har tyckande om hur Havsbris ska tas 
hand om. Allt som har med Havsbris som byggnad att göra sköts och beslutas 
om i Stiftelsen Havsbris. De tre föreningarna DBF, DIK och DBK har 
representanter i stiftelsen Havsbris. Förslag som rör skötsel av Havsbris ska 
läggas till stiftelsen som tar beslut om dessa vid sina möten i Havsbris stiftelse. 
De tre föreningarna DBF, DIK och DBK ska med vars en tredjedel bidra med 
medel för att täcka kostnader för eventuellt underhåll av Havsbris. Om det är 
förslag som avviker mycket från de normala kostnaderna så får representanterna 
ta med förslaget till respektive styrelse för att där komma fram till om det finns 
möjlighet att bidra med en större summa. Vi kommer fram till att Ludmila ska  
göra ett förslag på en enkel budget att sätta upp som kan vara underlag för 
diskussioner vid våra styrelsemöten. Björn konstaterar slutligen att vi har en  
bra fungerande förening med bra ekonomi som fram till dags dato har varit  
till belåtenhet. 

5. Kulturaftnar 
 a. Årsmötet tisdag 31/1 2017 

Resumé: Två större beslut kom ut av detta möte;  
DBF ska bidra med 25 000 kr till uppförande av bastubyggnation vid norra 
bryggan. Föreningen reserverar dessa pengar i väntan på att bygglov och alla 
erforderliga tillstånd och godkännanden är klara. 

Per-Inge lämnar på egen begäran styrelsen och posten som vice ordförande. 
DBF avtackar Per-Inge med två vinflaskor. 

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! Fråga kommer 
upp om vi ska ta betalt för deltagande i form av självkostnadspris för fikan. 
Björn med flera anser att byaföreningen ska bjuda på detta. Vi uppmanar 
Ludmila att handla fika och få betalt för sina utlägg av DBF.  

c. Svenska indianföreningen med Bertil Thörn torsdagen den 2/3, här 
konstaterar vi att allt är på banan inför denna afton. Vi samlas 17.30 för att 
duka och färdigställa inför kvällen som börjar 18.30. Vinflaskor är inhandlade 
som gåva till föredragshållarna. 

d. Viaköps plantskola med Gert-Åke Yamdee Andersson den 6/4,  
Detta arrangemang är inställt. Nytt förslag är Per i Viken. Björn drar upp 
riktlinjer och program för denna kväll. 
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e. Bokafton måndagen den 13/11, Torsten håller på att förhandla med Jutta så 
att de känner att det blir lukrativt och attraktivt att fortfarande komma till denna 
populära aktivitet. Kanske kan vi hjälpa till att frakta hit böcker till försäljning?! 

f. Eva Robild, planerad aktivitet torsdag 21/9? Eva är frilansjournalist  
och författare som främst skriver om trädgård men även om hälsa/ 
stresshantering. Denna afton ska hon föreläsa om ekologisk odling och 
läkeörter som gör gott för kroppen. Trolig kostnad för detta arrangemang är 
4000 kr plus 6% moms = 4240 kr. 

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. Vi har även den här 
Svalbardkillen med väldigt fina bilder bland annat. Ludmila föreslår att vi 
kanske skulle gå ut och fråga i byn om förslag. Enligt Ludmila är det väldigt lätt 
att göra web-enkäter numera. Vi konstaterar att vi avvaktar med att fråga byn, 
kanske kan det bli aktuellt i höst om vi inte har några bra förslag. 

6. Domstens IT-struktur, det har bildats en IT-grupp bestående av Mats Ahlklo, 
Patrik Berntsson, Björn H:son Linde samt Ludmila Olsson. Gruppen samordnar 
alla IT-frågor i de olika föreningarna. IT-gruppen lyder under DBF. Om det är 
några problem som behöver lösas så ska dessa tas upp med någon i IT-gruppen. 
Rutiner håller på att skrivas för hur alla delarna fungerar och administreras. 

7. Den nya hemsidan, Ludmila redogör för vad som hänt sedan sist. DBK har 
börjat med reklam på sin sida, detta därför att de har samarbete med Svenska 
Sjö. Detta är ett prov på hur reklam kan se ut på vår hemsida. Ludmila har tagit 
detta initiativ. Fråga ställs om vi ska ha sådan här typ av reklam på DBF:s 
hemsida? Vidare så har det uppdaterats text på Havsbris bokningssida. Det har 
varit lite problem med uppdateringar av vädersidan i mobil-appen, kommer att 
lösas. Det är dags att ta bort arrangemang som hänt 2016 och uppdatera med 
nya t.ex. Per i Viken. Bokningssystemet för kulturaftnar verkar fungera bra.  
Passa på att ställ fråga om hur deltagarna fick info samt anmälde sig till 
föredraget om indianer! 

8. Havsbris, vi konstaterar att det fungerar bra med bokningssystemet för Havsbris. 
Ludmila har ett förslag på att bilda en arbetsgrupp ”Havsbris vänner”, som ska 
stötta stiftelsen i frågor som t.ex.: vad vill vi med Havsbris i framtiden? Gruppen 
kan också ge förslag på förbättringar i lokalen. Hur kan man få lokalen att ”växa” 
och få dit fler brukare? Björn svarar på detta förslag med att en arbetsgrupp finns 
redan i form av själva stiftelsen och dess medlemmar från de olika föreningarna. 
Havsbris är i grunden tänkt som en klubblokal där de olika föreningarna kan 
använda denna för sina olika aktiviteter. Havsbris är redan väl använd och frågan 
är hur mycket mer ”publik” vi vill ha lokalen? Vad gäller förbättringsförslag som 
kommer upp i vår förening DBF så kan vi lägga förslag om dessa till Havsbris 
stiftelse som sedan får ta upp dessa vid deras möten och i stiftelsen besluta om 
vad som ska göras. Stiftelsen får sedan lägga ut på de andra föreningarna att ta 
beslut om ekonomiskt bidrag till eventuella förbättringar. DBF, DIK och DBK 
bidrar sedan gemensamt med varsin tredjedel. Ludmila ifrågasätter varför inte 
hennes förslag på trestegsraket angående ljudabsorbenter, målning och 
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belysning har tagits upp på dagens styrelsemöte. Björn svarar att det inte togs 
något beslut om detta på senaste mötet i Havsbris stiftelse. Representanterna  
för både DIK och DBK gjorde klart att de inte hade några resurser för att hjälpa  
till att finansiera detta förslag åtminstone över det närmaste halvåret. Styrelsen 
konstaterar att det finns ett behov av ny ljudanläggning i Havsbris. Björn mailar 
fråga till stiftelsen Havsbris om vilket behov finns och vad denna anläggning  
får kosta. 

9. Redaktionsgruppen. DBF vill nu bredda denna grupp. Bakgrund och 
sammansättning redovisas som bilaga 1 efter detta protokoll. Styrelsen 
godkänner denna grupp. 

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

Stadsbyggnadsförvaltningen. 
I. Bommen i talldungen, lås är nu ordnat. Däremot så är en skylt 

precis norr om bommen nerkörd. Björn kollar upp detta.  

II. Fler skyltar med namnet Bygatan önskas. Det saknas flera 
stycken från Seglarvägen och söderut. 

III. Flytt av hundbadplats. Vi berörde denna fråga på årsmötet där vi 
efterfrågade åsikter om hundbadplatsen. Vi fick ingen tydlig trend, 
det var argument både för och emot. Björn har nu sänt in en 
skrivelse till kommunen där vi i DBF informerar om att vi har lagt 
ner frågan. Men däremot efterlyser vi en bättre skyltning av just 
hundbadplatsen. 

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. Björn har nu bett R. Mason om att 
få ett namn på länsstyrelsen som kan hantera denna fråga. Patrik 
tar över denna bollen och ska påminna R. Mason om detta. 
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b. OCR-nummer för inbetalning av årsavgiften? Vi frågar Lars om hur detta 
fungerar och om det kostar något med den servicen. Styrelsen anser att detta 
kan vara en fråga för IT-gruppen men att vi bara undersöker förutsättningar  
för OCR. Bettan är annars nöjd med hur hon administrerar inbetalningskorten 
för årsavgiften idag. Förslag ges på att Bettan kan skriva upp rutiner för hur 
hon gör.  

c. Ytterligare övriga frågor. Björn informerar om att Stiftelsen Havsbris revisor, 
som representant för DBF, har sagt upp sig från uppdraget. Valberedningen 
får i uppdrag att nominera en ny revisor. Per-Inge har lämnat styrelsen DBF 
och även här får valberedningen i uppgift att hitta ersättare. Ersättaren för Per-
Inge kommer att sitta i styrelsen på prov för att vid nästa årsmöte bli invald 
som ordinarie. Kanske kan någon boende i samfälligheten Vipan ges som 
förslag till någon av posterna?! 

 Patrik har noterat att det är tre stolpar nedkörda vid busshållplatserna på 
Bygatan. Björn har anmält detta till kommunen. Det ligger en gammal 
tvättmaskin vid norra utfarten från Domsten, kan man få bort den? 

11. Nästa styrelsemöte, är tisdag 18/4 2017 kl. 19.00, Torsten fixar fika. 

 

 
 

 

 

 
Domsten 2017-03-01 
 

Vid protokollet Justeras 
 
 
 
 
Paul Andersson Björn H:son Linde 
vid protokollet Ordförande 
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Bilaga 1. 

Förslag till sammanslagning av redaktioner.  

Bakgrund 

Inom några år kommer förmodligen vår papperspublikation bli för dyr att trycka 
och även bli svårt att få någon till att framställa den. Likaså har nog alla mer eller 
mindre tillgång till internet och lärt sig använda IT fullt ut. 

Den yngre generationen kräver dessutom snabbare uppdatering av upplevelser och 
händelser. Då har VPDG tappat lita av sitt värde 
När nu hemsidan genomgår en radikal uppdatering bör vi passa på att även tänka 
framåt. Idag är det i huvudsak pensionärer som arbetar med frågorna. Och så 
kommer det säkert också förbli framöver eftersom yngre personer är aktiva med 
familj och arbete. 
Kanske kan det nya mediet få fler yngre att bli intresserade och därför vill bidraga 
med underlag mm. 

Målsättning 

À. Skapa en gemensam redaktion för publikationen och hemsidan. 
B. Göra hemsidan till hela byns informationsorgan oberoende av          
 föreningstillhörighet. 

Hemsidan skall även bidraga till att göra byn/byarna attraktiva externt samt 
skapa gemenskap och engagemang. 

C. Synkroniseringen bör ske under en längre tid, förslagsvis en femårsperiod. 
D. Föreningarna bör medverka, trots egen hemsida eller annat kommunikationssätt. 
    Eftersom det kan kännas lite komplicerat att lägga in informationen så finns det        
 en IT-grupp i Byföreningen som gärna tar på sig detta. 

Förslag 

Ansvarig för innehåll         Byföreningens styrelse 
Medverkande i redaktion.      Samtliga föreningar 
Redaktionsmöten         4 gånger per år. 

Redaktionsmedlemmar fr.o.m. 2017 

Namn  Funktion/representant 
Björn H:son Linde Byföreningen/badföreningen 
Ludmila Ohlsson Webbansvarig 
Bo Andersson Tidningen VPDG och sammankallande i gruppen 
Karin Ohlsson Allmän redaktör o granskare 
Leif Samuelsson Båtklubben 
Erik Gustafsson Idrottsklubben 
Jenny Stendahl Idrottsklubben 
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Bilaga 2. 

    
 

Kassaredovisning	2017-02-25	

	    
    Intäkter	 	60	509,00	kr		

	  Utgifter	 	32	342,00	kr		
	  Saldo	 	115	496,46	kr		
	  

    Redovisning	av	intäkter	
	  Medlemsavgifter	242	st	 	60	509,00	kr		

	  
    Redovisning	av	utgifterna:	

	  
    Bankavgift	 	900,00	kr		

	  Årsmötet	 	357,00	kr		
	  Webhotell	 	999,00	kr		
	  Layout	VPDG	 	19	375,00	kr		
	  Tryckning	VPDG	 	8	763,00	kr		
	  Kopieringspapper	 	139,00	kr		
	  Länsförsäkringar	 	1	500,00	kr		
	  Frimärke	 	130,00	kr		
	  Vimpel	 	179,00	kr		
	  

    
    
     


