
 

 
 
 
Protokoll fört vid årsmöte i Södra Domstens Badförening  
onsdagen den 21 juni 2020 kl. 19.00 vid masten.  
 
 
 
§ 1 Mötets öppnande 
Ordföranden, Anita Linde, hälsade de 11 närvarande välkomna till årsmötet och 
höll parentation över Inga-Lisa Lideflo som gått bort sedan förra årsmötet.  
Mötesdeltagarna hedrade Inga-Lisas minne med en tyst minut. 
  
§ 2 Val för årsmötet 
Till mötesordförande valdes Anita Linde och till mötessekreterare Annelie 
Sandström. Bo Andersson och Lisbeth Nyberg valdes till att jämte ordförande 
justera dagens protokoll. 
 
§ 3 Fastställande av dagordning 
Den föreslagna dagordningen godkändes.  
 
§ 4 Föregående års protokoll    
Föregående protokoll, vederbörligen justerat som skickats ut till alla godkändes 
och lades till handlingarna. 
 
§ 5 Årsredovisning 
Sven Ingvar Nyberg föredrog årsredovisningen och informerade att det kommit 
in 5 900 kr i medlemsavgifter, en liten minskning av antalet medlemmar i år. 
6 340 kr har kommit in från fester under året, en liten minskning jämfört med 
året innan.  
Kostnaderna för året uppgick till 13 512 kr och årets resultat blev ett minus på  
1 292 kr.  



Behållningen på SDB:s postgirokonto var per den 31 december 2019 8 570 kr, i 
kontanter 479 kr och därmed totalt 9 049 kr, vilket är en minskning med 1 272 kr 
jämfört med 2018. 
Föreningen är skuldfri. 
Sedan 2 juni 2020 använder SDB Nordeas nya internetbank Nordea Business 
där kassör och ordförande kan logga in med Bank-ID. Kostnaden för detta är 
950 kr per år. 
 
§ 6 Revisionsberättelse 
Sven Ingvar Nyberg föredrog revisorn Jan Hanssons revisionsberättelse där 
han förklarade att föreningens bokföring är i god ordning.  
 

        § 7 Ansvarsfrihet för styrelsen 
Årsmötet godkände resultat- och balansräkningen enligt årsredovisningen samt 
beviljade styrelsen ansvarsfrihet för det gångna året. 
 
§ 8 Val av styrelse och revisor  
Följande ordinarie styrelseledamöter omvaldes fram till nästa årsmöte: 
Anita Linde - ordförande, Annelie Sandström-sekreterare, Sven Ingvar Nyberg- 
kassör, Jan Hansson-revisor, Björn H:son Linde – klubbmästare. 
 
§ 9 Firmatecknare 
Fram till nästa årsmöte valdes ordförande Anita Linde och kassör Sven Ingvar 
Nyberg till att var för sig teckna föreningens firma. 
 
§ 10 Årsavgift 
Årsmötet godkände att årsavgiften för det kommande året ska var oförändrad, 
100 kr per hushåll. 

 
§ 11 Flaggansvariga 
Det rullande systemet med flaggansvariga har fungerat mycket bra och 
fortsätter. Anita Linde utarbetar ett nytt förslag till schema som distribueras till 
nuvarande flaggansvariga för godkännande innan det fastställs. Möjlighet finns 
för fler medlemmar att teckna sig på listan. 
  
§ 12 Rapporter 
Björn Linde rapporterade att den nya grillen som Helsingborgs stad har satt upp 
vid södra bryggan är alldeles för låg och måste höjas.  Detta har påpekats för 
strandansvariga Elisabeth Lindberg som har lovat titta på det. Björn kommer att 
följa upp saken.  
Efter beslut på förra årsmötet har Björn Linde bytt ut den sönderrostade korgen 
på badbryggan. Ny korg har satts upp vid två tillfällen den senaste säsongen.  
 
§ 13 Sammankomster  2019 
På grund av Coronaepidemin finns det fortfarande osäkerhet kring höstens 
sammankomster . 
Anita Linde informerade att Havsbris är bokad för Räkfrossa den 17 oktober och 
att hon återkommer med besked senare om träffen kan bli av eller inte. 
 
 



§ 15 Mötet avslutas 
Ordföranden Anita Linde avslutade årsmötet. Efter mötet bjöds det på 
mandeltårta i strålande sol och värme vid bryggan. 
 
 
 
På årsmötets uppdrag: 
 
 
 
 
Annelie Sandström                                        
Mötessekreterare  
  
    
                          
 
Justeras: 
 
 
 
 
Anita Linde 
Mötesordförande 
 
 
 
 
 
Bo Andersson  Lisbeth Nyberg  

 
	  
	  
	  
	  
	  
	  


