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Tid: 1800 

Plats: Domsand 

Närvarande: Per Nordh, Håkan Larsson, Lars Malmqvist, Marianne Sölvebrant, Conny Andersson, Martin Mellqvist, 

Petter Isaksson, 

Adjungerad: Björn Pettersson 

Frånvarnade: Magnus Axén, Ulrika Rosén, Anders Hoffmann, Leo Mörtsell, Richard Lundgren, Helena Stenow, 

Protokoll 

1. Öppnande och fastställande av dagordning 

Per öppnar ordinarie styrelsemöte och hälsar alla välkomna. 

2. Föregående protokoll: Justering glömdes bort då vi hade gäster, tas vid nästa möte. 

 

3. Nya ärenden: 

 

a. Tändsticksträffen VMCK: Vi hade bjudit in representanter för VMCK och Håkan Granath och Mikael 

Blomqvist kom. Tändsticksträffen hålls 2 helgen i september. Parkering på Bankerydssidan måste ske nere 

i hamnen, att pasera bommen fungerar som vanligt men kan vara lite trångt. VMCK skickar kontaktlista till 

kansliet som läggs i vakttornet. 

b. Valberedningen: Besök av Jan Walgeby, David Eldh, Johan Lidén och Lars Gustafsson.  De kommer ha 

ett startmöte i september för sitt arbete. De fick som önskemål från styrelsen att hitta lite yngre personer 

till arbetsråden. 

c. Habobryggan: 3 offerter har kommit in med stor spridning. Beslut att vi går vidare med Sivenmark som 

var mest fördelaktigt ekonomiskt. Håkan/Petter/Lasse. 

d.  Uppföljning gamla mötespunkter: se separat dokument 

 

4. Ekonomi: 

Balansräkning och resultatrapport för t.o.m juni finns, allt ser väldigt bra ut. 

 

5. Inkomna skrivelser: 

Klas-Peter ang gamla hamnstugan, avvakt till svar från Länsstyrelsen.  

Per Svarar Klas-Peter att styrelsen ser detta som ett medborgarförslag och inte direkt backat av Domsand. 

Ett förslag från fiskesektionen att DBS sponsrar utsättning av smolt i Vättern. Beslut att styrelsen inte 

agerar i frågan då det är upp till enskild mer än vår förening. 

6. Övriga frågor: 

h. En arbetsdag bör bestämmas snarast. Ulrika sammankallar 

i. Möte med arbetsråden bestämt till 16/9 i samband med GDPR infon. 

j. Fredrik Johansson går in i seglingssektionen och håller i onsdags seglingarna. 

k. Inköp av flytelement för utökning av jollebrygga, beslut c 10-12’ i budget. 



l. Fiskesektionen kommer att arbeta med restuarering av lillån för att förbättra fiskens lekplatser och 

vandring. Detta bekostas av Växjö stift. Rickard, lägg in text om detta på hemsidan, Martin hjälper till med 

underlag. 

7. Nästa möte: 15/10 samt 26/11, kallelse kommer 

8. Avslutning: Per tackar för visat intresse. 

 

 

 

Per Nordh    Lars Malmqvist 

Ordförande   Sekreterare 


