
Domsands Båtsällskap 

Styrelsemöte 2018-01-15 

 

 

Närvarande: Tor Erlandsson, Håkan Larsson, Ulrika Rosén, Lars Malmqvist, Martin Mellqvist, Magnus Axén, Mats 

Ohlsson, , Anja Gustavsson, Anders Hoffmann 

Adjungerad: Björn Pettersson, 

Frånvarnade: Fredrik Ottosson, Petter Isaksson, 

Protokoll 

1. Öppnande och fastställande av dagordning 

Tor öppnar ordinarie styrelsemöte och hälsar alla välkomna. 

 

2. Föregående protokoll 

Protokoll från föregående möte 2017-12-11 godkändes.  

 

Ärenden 

a. Allsvenskan segling. Möte hos JSS 28/12, tävlingsdagarna gav ett överskott på ca 145 000kr som 

delas mellan de tre arrangerande klubbarna. Domsand har fått ca 48 600 kr på kontot. Dessa 

pengar öronmärks till att användas inom ungdomsverksamheten utöver redan beslutat. 

Eventuellt kan en deltävling i div 1, serie under allsvenskan hållas i Jönköping 2018. 

Anders H drar lite om detta på årsmötet. 

b. Domsandsbladet. Inget intresse har kommit från medlemmar att driva Domsandsbladet efter 

mejlutskicket, om ingen tar detta på årsmötet läggs tidningen ned och focus flyttas till hemsidan. 

c. Förslag fastighetsunderhåll. Jönköpings kommun har uppdragit åt en konsult att titta på 

föreningars fastigheter och behovet av underhåll. Resultatet av detta lämnas till kommande 

styrelse att använda som underlag i sitt arbete. 

d. Fiberanslutning. Bordläggs till ny styrelse. 

e. Föredragningslista årsmöte: Nya och omarbetade punkter enligt genomgång läggs in i 

årsmöteshandling. Mats lägger in de ekonomiska rapporterna och lämnar sedan till kansliet för 

distribution till medlemmar via mejl ca 5 februari. OBS att motion ang reseersättning och 

eventuellt valberedningens förslag ska biläggas utskicket. 

f. Organisation årsmöte: Mats Östholm är tillfrågad som mötesordförande, det behövs en 

sekreterare där tex Magnus Lind, Jonas Bengtsson tillfrågas om de kan ställa upp. Ulrika håller i 

fika tillsammans med personer ur styrelsen. Magnus Axen håller i lottning av fria vaktpass, kolla 

hur många det ska lottas ut. 

3. Ekonomi  

Mats drog föredömligt resultatet 2017 och hur budget för 2018 ser ut. Budget fastställdes av styrelsen. 

Biläggs årsmöteshandling när revisorerna sagt sitt. 

Beslut 1: Klubben ska sträva mot att vara kontantfri, Björn driver frågan mot de som fortfarande kommer 

med cash. 

Beslut 2: Föreningen ska inte förmedla pengar när någon friköper sig från vakt, detta får parter lösa själva 

då vi kan drabbas av arbetsgivaravgifter och skatter annars samt mer administration. 

 



4. Inkomna skrivelser 

Motion ang reseersättning till förtroendevald har inkommit. Styrelsen ställer sig bakom och lämnar till 

årsmötet att besluta. 

5. Övriga frågor 

• Besiktning av mastkranar. Alla lyftredskap med kapacitet över 500 kg ska besiktas, Kranansvarigt får 

titta på detta. Förslag att märka båda med tex max 400 kg skyltar för att slippa besiktning. 

• Kalender för 2018 sätts av ny styrelse efter årsmöte. Vårens arbetsdagar och kranlyft är viktiga. 

• Spilloljetanken är för stor, ansvarig Mark tittar på lösning. 

• Bryggorna är väldigt hala när det är blött. Titta på att klä dem med nät vid en arbetsdag. 

• Domsand ska även 2018 anordna bussresa till båtmässan, Björn kontaktar Anders för bokning av buss. 

 

6. Fastställande av nästa möte 

2018-02-19 ordinarie årsmöte 1830, styrelsen samlas 1800 för kortare genomgång. Efter årsmöte hålls 

konstituerande möte med nyvald styrelse. 

 

7. Avslutning  

Mötet avslutades 

 

 

Tor Erlandsson    Lars Malmqvist 

Ordförande    Sekreterare 


