
Domsands Båtsällskap 

Styrelsemöte 2017-12-11 

 

 

Närvarande: Tor Erlandsson, Håkan Larsson, Ulrika Rosén, Lars Malmqvist, Petter Isaksson, Martin Mellqvist, 

Adjungerad:  

Frånvarnade: Magnus Axén, Fredrik Ottosson, Mats Ohlsson, Björn Pettersson, Anja Gustavsson, Anders 

Hoffmann, 

Protokoll 

1. Öppnande och fastställande av dagordning 

Tor öppnar ordinarie styrelsemöte och hälsar alla välkomna. 

 

2. Föregående protokoll 

Protokoll från föregående möte 2017-10-02 godkändes.  

 

Ärenden 

a. Allsvenskan segling. Anders H dök ej upp men enligt info från JSS gav arrangemanget ett mindre 

överskott. Redovisning kommer. 

b. Södra piren. Piren är lagad och förstärkt med betongblocken som stod på parkeringen. Ett stort 

tack Till Klas-Peter S som höll ihop arbetet och såg till att det ordentligt utfört. 

c. Domsandsbladet. Styrelsen beslutar att Domsandsbladet läggs ned om inte någon eller några 

medlemmar tar på sig självmant att driva det vidare. Hemsidan får användas mer i framtiden 

istället. Tor ser till att detta mejlas detta till samtliga medlemmar. 

d. Tors förslag på vem som får årets Jättenpris fastställdes av styrelsen. 

e. Förslag fastighetsunderhåll. Frågan bordlades då den info som tagigs fram ej distribuerats tidigare 

till styrelsen. Tor ser till att det görs. 

f. Vätterns seglarförbund. Kort redogörelse för årsmötet, protokoll distribueras med detta 

protokoll. Stafettpinnen är överlämnad till JSS så nu dröjer det sådär 20 år innan det är vår tur 

igen. 

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

kommer med förslag på datum, LM kallar. 

h. Tors förslag på ny hedersmedlem fastställdes av styrelsen. 

 

3. Ekonomi  

Styrelsen var inte beslutsmässig då endast 5 var på plats. Alla ska titta över det förslag Mats tagit fram 

och eventuellt komplettera. Budget fastställs på januarimötet 15/1 2018. 

 

4. Inkomna skrivelser 

Inget 

5. Övriga frågor 

• Y-bommar. Styrelsen beslutar att y-bommar på nya Habobryggan inte behöver tas upp denna vinter. 



• Årsmöte fastställdes till 20180219, Tor ser till att detta mejlas till medlemmar, Ulrika lägger det på 

hemsidan. 

• Samtliga arbetsrådsansvariga ska se till att underlag till årsberättelse skickas till Lasse senast 

20180115 så denna kan skickas ut till alla medlemmar i god tid innan årsmötet. 

 

6. Fastställande av nästa möte 

15 januari 2018 kl 1800 i Domsand. Separat kallelse kommer. 

 

7. Avslutning  

Mötet avslutades 

 

 

Tor Erlandsson    Lars Malmqvist 

Ordförande    Sekreterare 


