
Domsands Båtsällskap 

Styrelsemöte 2017-10-02 

 

 

Närvarande: Tor Erlandsson, Mats Ohlsson, Håkan Larsson, Ulrika Rosén, Björn Pettersson, Anja Gustavsson, Lars 

Malmqvist, Anders Hoffmann, 

Adjungerad: Rikard Lundgren för hemsidan  

Frånvarnade: Petter Isaksson, Magnus Axén, Martin Mellqvist, Fredrik Ottosson, 

Protokoll 

1. Öppnande och fastställande av dagordning 

Tor öppnar ordinarie styrelsemöte och hälsar alla välkomna. 

 

2. Föregående protokoll 

Protokoll från föregående möte 2017-08-21 godkändes.  

 

Ärenden 

a. Hemsidan. Styrelsen menade att det vi först vill ha är en fungerade informationskanal till 

medlemmarna. Eventuella finesser får komma när vi känner oss mogna och det finns någon som 

kan administrera sidan. 

Beslut att Anja och Ulrika tillsammans med Rikard tittar på en lösning vad gäller innehåll och 

teknik. 

b. Allsvenskan. Uppföljningsmöte med organisationen hålls under v41. Hoffmann håller styrelsen 

informerad. 

c. Kranen: Vi bordlägger kranfrågan till efter årsmötet  

d. Upptagning båtar: 14/10 flyttas till 15/10 så det inte kolliderar med städdagen. Björn ser till att 

info går ut(klart) 

Arbetsdagen: Ulrika håller i detta, focus ska ligga på att ordna den tänkta gräsytan för utläggning 

av färdig grästorv. Eventuella andra saker tas i mån av resurser och tid. Färdig torv läggs ut senast 

oktober, annars till våren när leverantören rekomenderar det. Containers flyttas toill mer dold 

plats så ”entren” till klubben blir mer inbjudande. 

e. Vätterns seglar förbund: Vi kallar till möte sent en söndag eftermiddag i slutet på november, Tor 

kommer med förslag på datum, LM kallar. 

 

3. Ekonomi  

Mats skickar förslag till styrelsen inför decembermötet på budget 2018. Arbetsråd och sektionsansvariga 

kallas till ett förberedande möte innan detta. Tor ansvarar. 

 

4. Inkomna skrivelser 

a. Klas_Peter har inkommit med skrivelse ang förstärkning av södra piren samt förstärkning av 

kanten vid dieselbryggan och in mot A-bryggan. Förstärkning av piren utförs efter samråd med 

Länsstyrelsen. Tor och Petter håller i detta. Eventuell spont vid dieselbryggan väntar vi med till 

efter beslut om Habobryggan. 



 

5. Övriga frågor 

Tor uppmanar alla att komma med förslag på Jättenpriset till nästa möte. 

Det har inkommit förslag från medlem på ny hedersmedlem, styrelsen tillstyrker förslaget och tar med 

detta på årsmötet för beslut. 

6. Fastställande av nästa möte 

11 december 2017 kl 1800 i Domsand 

 

7. Avslutning  

Mötet avslutades 

 

 

Tor Erlandsson    Lars Malmqvist 

Ordförande    Sekreterare 


