Protokoll
fört vid styrelsemöte med Domstens byförenings styrelse 2017-04-18.
Närvarande: Björn H:son Linde, Elisabeth Malm-Butke, Paul Andersson, Patrik
Berntsson, Torsten Bynke, Lars Rosenqvist och Ludmila Ohlsson
Frånvarande: Magnus Ericsson

1.

Mötets öppnande
Ordföranden förklarade mötet öppnat.

2.

Dagordningens godkännande
Dagordningen godkändes.

3.

Föregående protokoll från 2017-03-01
Protokollet godkändes och lades till handlingarna.

4.

Val av tillfällig ersättare för Per-Inge Krafman.
Björn ger som förslag Lars Rosenqvist och styrelsen ger sitt godkännande.

5.

Val av vice ordförande.
Björn ger som förslag Patrik Berntsson och styrelsen ger sitt godkännande.

6.

Ekonomirapport.
Björn visar en enkel uppställning på ett budgetunderlag för innevarande år, 2017.
Vi kan här konstatera att efter redan tagna kostnader plus budgeterade
kostnader kommer vi att ha ett överskott på ca: 37 000 kr vid årets slut. Björn
summerar att ekonomin ser bra ut och överskottet är en lagom buffert i
innevarande år. Fråga kommer upp om det finns möjlighet att titta på de två
större utgifterna under året, tidning plus redaktionsarbete samt
blomsterarrangemangen som står i byn. Förslag kommer att kanske hitta annan
leverantör för blommorna. Björn har varit och pratat med Kulla Gunnarstorps
blommor. Efter uträkning så kom Björn fram till att det kan bli en besparing på ca:
1000 kr. Detta ansåg styrelsen inte som lönt eftersom det fungerar bra som det är
nu. Ingrid Hallberg som levererar i dagsläget håller även i vattning och tillsyn
under hela året och detta är en viktig bit som med annan leverantör blir svår att
ersätta. Förslag kommer på att behålla Ingrid med all service som hon levererar
men se om vi kan bryta ut blomdelen, dvs. kan vi bli sponsrade med blommor
alternativt hitta billigare alternativ för inköp av just blommorna?
Björn tar på sig att höra med Ingrid om hon kan tänka sig att fortsätta precis som
tidigare men att styrelsen hittar någon som vill sponsra/ skänka blommor. Björn
tar en runda till med Kulla för att höra om vi kan få en bättre affär. Ludmila kollar
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på alternativ att handla i någon annan butik. Angående den andra stora utgiften
för året, tidning och redaktion så kommer det som förslag att redaktionsgruppen
tittar på och tar fram förslag på nya ekonomiska ramar för just denna del samt
någon plan på hur arbetet ska göras i framtiden. Med detta som grund kan vi
kanske hitta en modell för att göra besparingar här.
7.

Kulturaftnar
a) Föredrag om indianer den 2/3. Detta var uppskattat, bra föredragshållare och
god mat serverades i pausen!
b) IT-café Havsbris. Ludmila har genomfört 3 aftnar nu och de är som tidigare
väl besökta och uppskattade! Ludmila känner att det börjar bli lite för mycket
av ”hemundervisningen” som hon erbjuder. Det är många som behöver hjälp
och förutom den rena undervisningsbiten så finns det även ett socialt behov.
Av detta kan vi konstatera två saker: Ludmila får sätta gräns för hur mycket
”hemundervisning” hon klarar av. Det är ju trots allt själva IT-caféet som är
huvudgrejen. Eftersom det verkar finnas ett behov i byn att träffas under
enklare former så kanske vi kan hitta på fler bra aktiviteter/ ämnen att samlas
runt i Havsbris!? Kanske filmvisning, visa konserter eller kanske en
trädgårdsgrupp?
c) Peri Viken. Succé! Det var en bra och underhållande talare och det
serverades goda grillade korvar av olika sorter.
d) Eva Robild, planerad aktivitet den 21/9. Eva ska bland annat prata om
ekologisk odling och hur örter och växter kan vara helande samt ha en
nedstressande effekt. Lars lyfter att hennes arvode kanske är lite högt om
man jämför med de andra föredragshållarna. Kan vi ta en inträdesavgift för
just detta arrangemang? De flesta i styrelsen tycker att det verkar vettigt.
Förslag kommer också om att vi kanske skulle kunna ta en entréavgift på alla
kulturaftnar. Detta kan täcka eventuella kostnader för kvällen samt kanske ge
lite överskott som kan läggas på tex upprustning av Havsbris. Vi hinner ha ett
möte innan 21/9 och tar upp detta igen då.
e) Bokafton, måndagen 13/11, Torsten ansvarig. Torsten rapporterar att inget
nytt har hänt sedan sist. Torsten fortsätter att arbeta för att de ska ta med
sina böcker och sälja direkt på stället. Förslag kommer på att de också kan ta
upp beställningar för senare leverans i Havsbris. Vi i styrelsen kan åka och
hämta böckerna om det kan hjälpa! Torsten har också börjat fundera på att
kanske engagera förlagen och kanske tom. bjuda in någon författare. Vi
avvaktar rapport på kommande möte.
f)

Övrigt. Valborg: Magnus kan inte vara med i år och vi behöver därför dels
brandvakter, 4 st som tar varsin timme mellan 20.00- 24.00, dels behöver vi
någon som tänder bålet. Patrik tänder bålet samt tar första timmen 20–21.00.
Björn går ut med fråga på Facebook om resterande vakttider.
Björn kommer inte att hålla något tal i år utan hälsar alla välkomna och bjuder
upp till sång framför brasan. Förslag på kommande kulturafton: kan vi ha
någon som pratar om vin plus provning? Finns det intresse för detta?
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8.

IT-gruppen
Ludmila redovisar lite om vad som är på gång i gruppen. De flesta av DBF:s
dokument är nu flyttade till Google Moln. Nu finns även ekonomiredovisningen
med. Lathund för Wordpress är nästan klar. Håller för närvarande på med
Wordpresskurser för ett antal personer som ska jobba med hemsidorna (DBK &
Domsten.nu). Statistik för Havsbris kommer att göras senare. Jobbar just nu med
att verifiera data. Kommer att installera plugin för att koppla samman Google
Drive med Wordpress. Björn konstaterar att det är inget akut som behöver göras
just nu samt att Ludmila gör ett bra jobb.

9.

Hemsidan
Här fortgår vidareutveckling gällande både domsten.nu samt DBK:s hemsida.
Ludmila tittar bl.a. på att få till statistik på vad folk klickar på. DBK vill börja göra
inlägg varje vecka på sin sida. Karin Ohlsson har börjat publicera lite inlägg och
artiklar, Ludmila stöttar med finesser och anpassningar.

10.

Havsbris Vänner
Björn informerar om att efter diskussion i stiftelsen Havsbris styrelse så har de
beslutat per capsulam att det ska bildas en grupp, Havsbris Vänner, som ska ha i
uppgift att komma med förslag på förbättringar och stötta Havsbris styrelse i sitt
arbete. Ludmila är utsedd att bilda denna grupp. Ludmila fick uppfattningen att på
förra mötet var många negativa till denna grupp och att det har blivit en snabb
vändning i denna frågan. Hon ber om att få ta en paus och känner att hon inte
kan starta fler projekt för tillfället. Om/ när det blir något bildande av Havsbris
Vänner vet vi för tillfället inte.

11.

Havsbris, nya ljudanläggningen.
Lars berättar lite om den nya anläggningen och den ser riktigt bra ut. Den
kommer att fungera för de flesta tillfällen i Havsbris, musik till fester, förstärka tal
vid föredrag samt bra anläggning vid filmvisning. Det har dessutom blivit lite
överskott efter insamlingen till ljudanläggningen och dessa pengar är nu
öronmärkta för ljudförbättrande åtgärder i Havsbris. Dessa innefattar bl.a. lagning
och målning av innertaket för att sedan när budget tillåter sätta upp
ljudabsorbenter i taket för att dämpa störande oljud och få en bättre ljudmiljö i
lokalen. Nu gäller då för Havsbris stiftelse att förfina listan på vad som ska göras
samt kostnader för detta.

12.

Redaktionsgruppen.
Ludmila rapporterar att det är svårt att få till ett första möte där alla kan närvara.
Det är bestämt möte den 3/5 där gruppen ska lägga upp ramar för hur arbetet
ska se ut framöver.
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13.

Övrigt.
a)

Aktiviteter med R. Mason.
I. Fler skyltar med namnet Bygatan önskas, Björn för samtal med Robert
om detta.
II. Röjning av heden norr om Gråläge, utöver de 20 meter närmast tomterna
som ligger ytterst, ansvarig är Patrik. Patrik har fått fram namn på
ansvarig på länsstyrelsen men har ej fått tag på människan ännu,
återkommer i ärendet. En av de boende närmast heden har fått reda på
att det ska hållas får ute på heden. Detta är enligt länsstyrelsen ett sätt
att hålla vegetationen i schack, alternativt att röja heden med maskin.

b)

OCR-nummer för betalning av årsavgiften.
Lars redogör lite för hur man praktiskt ordnar med OCR- betalning. Man bör
skapa ett kundregister, utifrån det skapar man en faktura per bostad. Man
köper förtryckta talonger (3 st/ A4) och printar namn på dessa. Dessa delas/
skickas sedan ut till varje bostad som sedan kan betala med hjälp av
talongen. Fråga kommer upp om detta system är något för föreningen att
hålla på med så som förutsättningarna är nu. Bettan säger att som hon
hanterar betalning av årsavgifterna i dagsläget så är det inget betungande
för henne. Styrelsen beslutar att bordlägga denna fråga för tillfället.

c)

Byalagsträff hos SBF den 8:e maj.
Vem kan gå med på detta möte? Palle, Torsten och Ludmila är troliga
deltagare. Kan vi lägga som förslag på att bygga ”fallucka” i vägen vid
Körsbärsgården för att sänka hastigheten här? Björn ser om han kan få med
detta i ett mail till SBF.

d)

Ytterligare övriga frågor.
Ludmila påminner Björn om att kolla om asfalteringen har blivit justerad vid
busskuren, frågan kom upp på årsmötet.
Lars upplyser om att asfaltskanterna börjar gå sönder längs Bygatan mot
landsidan. Björn tar på sig att ta några foton och kontakta R. Mason om
detta, det behöver fyllas i/ förbättras.
Återigen kommer fråga upp om att det är farligt och otryggt att komma ut på
111:an vid rusningstid. Det är väldigt tight med bilar och man får ibland kasta
sig ut i trafiken för att över huvud taget komma ut på 111:an. Detta gäller
båda utfarterna från Domsten samt utfarten från Gråläge. Kan vi uppvakta
trafikverket om detta?!
Lars tipsar om lite kul skyltar som han sett på S:t Pedersgatan i Helsingborg.
Där har de satt ut en stolpa med lite skyltar på sevärdheter och intressanta
platser. Det hade varit trevligt med något liknande i Domsten, kanske nere i
hamnen på lämpligt ställe!? Skyltarna skulle kunna peka ut riktning på tex.
Gilleleje, Kronborg, Helsingborg osv.
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14. Nästa styrelsemöte.
Måndagen den 22/5, Patrik fixar fika samt torsdagen den 7/9.

Domsten 2017-04-18
Vid protokollet

Justeras

Paul Andersson

Björn H:son Linde

vid protokollet

Ordförande
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