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Protokoll 

1. Öppnande och fastställande av dagordning 

Tor öppnar ordinarie styrelsemöte och hälsar alla välkomna. 

 

2. Föregående protokoll 

Protokoll från föregående möte 2017-05-29 godkändes.  

 

Ärenden 

a. Valberedningen. Walgeby redogör för valberedningens arbete och efterfrågar information från 

styrelsen som kan vara av intresse tex bra kandidater till styrelsen. Ordförande, kassör samt vissa 

arbetsråd behöver tas fram. Valberedningen kommer att kontakta resp styrelsemedlem ang 

omval mm. 

b. Hemsidan. Annette Mellqvist informerade om IFK Bankeryds användande av Laget.se. DBS söker 

kontaktperson hos Laget.se för att be om ett informationsmöte. Lasse ansvarar för kontakt. 

c. Allsvenskan. Lite information från Ulrika vad som kommer att ske. Det finns utrymme för fler 

funktionärer. 

d. Kranen: Efter div möten med krangruppen ligger förslaget att vi bara lyfter ned kranen och målar 

den samt utför mindre förbättringsarbeten. Fredrik stämmer av med krangruppen.  

e. Klubbhusbryggan: Bryggan är klar, återstår finputs på marken omkring. På städdagen rensas ytan 

som var menad som gräsmatta från allt ogräs, om det går bra köps färdigt gräs in och rullas ut. 

Ulrika håller i städdagen, markgruppen tittar på gräsfrågan. En nyinköpt flytbrygga placeras vid 

stora rampen och den mindre som ligger där idag flyttas till lilla rampen. En 20-25 m lång 

flytbrygga utanför Berghalla får vi om vi hämtar den. Petter reder i frågorna.  

f. Bidrag. Anja har kontroll, vi har fått de bidrag vi sökt om, det finns mycket pengar att äska för tex 

olika utbildningsinsatser. Förslag att vi kör ytterligare en navigationskurs i vinter om intresse 

finns. 

g. Höstens ”att göra lista”. Planera för arbetsdagen, eventuellt köra två arbetsdagar mht gräsytan. 

Mobilkran i Domsand 30/9. Krangruppen senarelägger planen för lyft med traversen jämfört med 

2016. 

 

3. Ekonomi  

Genomgång av läget med hänsyn till gjorda och kommande investeringar. Likviditeten är mycket god. En 

höjning av budgeten för att bygga om Habobryggan tas med. 

 

4. Inkomna skrivelser 



a. Magnus Juven kan inte fortsätta med webfrågan, uppdrag till Valberedningen att hitta en ny 

person. En har anmält intresse att sitta i styrelsen och hantera denna fråga. Just nu har DBS 

mycket dåliga informationskanaler till medlemmarna då webben inte fungerar och 

Domsandsbladet inte har kommit med något nummer. 

b. Skrivelse om förbättringar av bastun i Fingal mht omklädningsmöjligheter. Lasse driver frågan 

med Magnus Eklöf.   

 

5. Övriga frågor 

 

 

6. Fastställande av nästa möte 

9 oktober 2017 kl 1800 i Domsand 

 

7. Avslutning  

Mötet avslutades 

 

 

Tor Erlandsson    Lars Malmqvist 

Ordförande    Sekreterare 


