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Tid: 1800 

Plats: Domsand 

Närvarande: Per Nordh, Håkan Larsson, Ulrika Rosén, Lars Malmqvist, Petter Isaksson, Anders Hoffmann, Helena 

Stenow, Marianne Sölvebrant, Leo Mörtsell, Conny Andersson, Richard Lundgren 

Adjungerad: Björn Pettersson, 

Frånvarnade: Martin Mellqvist, Magnus Axén, 

Protokoll 

1. Öppnande och fastställande av dagordning 

Tor öppnar ordinarie styrelsemöte och hälsar alla välkomna. 

2. Kort presentation av varje styrelsemedlem 

 

3. Presentation av ordförande 

 

4. Generellt om vår styrelsearbete 

En framåtarbetande styrelse som kommer väl förberedda till möten. De ärenden vi behandlar ska vara väl 

underbyggda med flera alternativ och lösningar. I första hand fattar styrelsen beslut. Vi ska arbeta med 

utbildning och kursverksamhet. 

 

5. Föregående protokoll. 

Konstituerande protokoll från 20180219 gicks igenom med vissa kompletteringar. Per skriver nytt 

protokoll. 

6. Information till våra medlemmar, Domsandsbladet, hemsida eller mejl? 

Beslut: Domsandsbladet läggs på is då ingen finns att driva det.  

Hemsida och mejl är huvudsaklig informationskanal nu. Rickard lägger upp om nyhetslämnaren inte kan 

själv. Samtliga ska till nästa möte fundera över hur vi ska använda hemsidan. 

Rickard, Lasse och Björn tittar speciellt på frågan. Även Facebook ska ingå i översynen då det finns två 

olika sidor idag. 

7. Genomgång planerade investeringar och underhåll. 

Habobryggan: Förslag från brygggruppen att bygga på samma sätt som klubbhusbryggan. 4 olika lösningar 

har tittats på men erfarenheten från klubbhusbryggan samt bedömd ekonomi för alternativen fäller 

avgörande. 

Beslut: Vi går vidare med liknande lösning, tar in offerter på de stora kostnaderna och jämför med budget 

för att sedan fatta definitivt beslut. Klart till styrelsemöte i maj. 

Travers: Vi ser till att hålla en utbildning med våra traversförare. Lyftpunkter på alla båtar ska 

dokumenteras. Fortsatt utredning om höjning av kranen. Petter och Per driver frågan. 

Elsäkerhet: Både Conny och Helena har talat med Bengt Andersson. Frågan bordläggs till nästa möte. 



8. Ungdomssektionen. 

Ny säkerhetsbåt: Ulrika och Leo tittar på förslag till nästa möte. 

Städning/utrensning sliplängan: Kansliet mejlar och lägger på hemsidan att det rensas ut och slängs på 

städdagen. 

9. Sällskapets försäkringar: 

Conny och Björn tittar på vår försäkringslösning till nästa möte. Tydligen har vi ett flertal olika försäkringar 

i olika bolag. 

 

10. Hantering remissvar angående kräftfiske 

Martin och Magnus tittar på frågan, styrelsen i övrigt släpper frågan till fiskesektionen. 

11. Frågor och uppmaningar från årsmötet 

Stadgar: Lasse och Anders tittar över våra stadgar om de är effektiva och ändamålsenliga till nästa möte. 

Rolf Lind tittar på frågan och Björn håller de3n kontakten. 

Telefonsvarare: Björn tittar på frågan 

Telefon till vaktstugan: Björn har löst detta. 

Skyltar i hamnen: Björn sätter upp. 

Innehåll i hamnvakten: Ulrika lämnar förslag på text. Att tänka på, uppgiften döps om till hamnvärd. 

12. Arbetsråden 

Arbetsrådsmöte inför vårens arbetsdag bestäms till 16/4 kl 18. Resp i styrelsen kallar sitt 

arbetsområdesansvarige till detta. Planera för att flytta sopcontainers mm som står i vår infart på 

städdagen. 

Städdag blir lördag 21/4 0900-1300 samt tisdag 24/4 1730-2000. 

13. Vision, var befinner sig DBS om 5 resp 10 år. 

Denna fråga tas upp på nytt då den nya styrelsen blivit lite varm i sina roller 

14. Mötets avslutande 

Nästa möte 9 april 1800 

 

 

 

 

Per Nordh    Lars Malmqvist 

Ordförande   Sekreterare 


