
Matviks Bryggförening  2019-05-07 
Årsmöte   
 

 

Plats:   Hällaryds Kommunalhus 
Närvarande                    Enligt närvarolista, 21 st. 
 
 
§ 1 Mötets öppnande 

Ordförande för föreningen hälsade välkomna och förklarade mötet för 
öppnat. 

 
§ 2 Årsmötets stadgeenliga utlysande 

Årsmötet beslutade att: 
Mötet kan anses som stadgeenligt utlyst. 
 

§ 3 Val av ordförande / sekreterare för mötet 
Årsmötet beslutade att: 
Till ordförande för mötet välja Ulf Wilhelmsson 
Till sekreterare för mötet välja Mia Alfredsson 

 
§ 4 Val av 2 justeringsmän tillika rösträknare för mötet 

Årsmötet beslutade att: 
Till justeringsmän och rösträknare välja Anders Eriksson och Karl-Erik 
Lindström. 
 

§ 5 Föregående årsmötesprotokoll  
Efter genomgång av föregående årsmötesprotokoll beslutade årsmötet 
att: 
 Årsmötesprotokollet för 2018 godkändes samt lades till handlingarna. 

 
§ 6 Styrelsens verksamhetsberättelse 

Efter genomgång av verksamhetsberättelsen för 2018 beslutade 
årsmötet att: 
Verksamhetsberättelsen för 2018 godkändes samt lades till 
handlingarna.  

 
§ 7 Behandling av styrelsens årsberättelse  

Efter genomgång av styrelsens årsredovisning för 2018 beslutade 
årsmötet att: 
Årsberättelsen för 2018 godkändes samt lades till handlingarna. 
 

 § 8 Revisorernas berättelse 
Efter genomgång av revisorernas berättelse för 2018 beslutade årsmötet 
att: 
Revisorernas berättelse för 2018 godkändes samt lades till handlingarna. 

                 
 
§ 9 Beviljande av ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret 

Årsmötet beslutade att: 
Ge styrelsen ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret (2018) 
 
 



Matviks Bryggförening  2019-05-07 
Årsmöte   
 

 

 
§ 10 Val av ordförande eller kassör 

Valberedningens förslag till ordförande för två år är omval  
Ulf Wilhelmsson. 
Årsmötet beslutade att: 
Välja Ulf Wilhelmsson till ordförande för två år. 
 

§ 11 Val av två eller tre ledamöter 
Valberedningens förslag till ledamöter för två år är Annika Martinsson 
och Alexander Brorsson. 
Årsmötet beslutade att: 
Välja Annika Martinsson och Alexander Brorsson till ledamöter för två år. 
 

§ 12 Val av två styrelsesuppleanter (1 år) 
Valberedningens förslag till styrelsesuppleanter för ett år är omval av 
Anders Eriksson och Ola Söderdahl. 
Årsmötet beslutade att: 
Välja Anders Eriksson och Ola Söderdahl till styrelsesuppleanter för ett 
år.  
 

§ 13 Val av revisor (1 år) 
Valberedningens förslag till revisor för ett år är omval Gunilla Ohlsson 
Årsmötet beslutade att: 
Välja Gunilla Ohlsson till revisor för ett år. 
 

§ 14 Val av revisorssuppleant (1 år) 
Valberedningens förslag till revisorssuppleant för ett år är nyval Per-
Anders Hansson 
Årsmötet beslutade att: 
Välja Per-Anders Hansson till revisorssuppleant för ett år. 
 

§ 15 Val av valberedning (1 år) 
Årsmötets förslag till valberedning för ett år är omval Karl-Erik Lindström 
och Ingolf Brorsson. 
Årsmötet beslutade att: 
Välja Karl-Erik Lindström och Ingolf Brorsson till valberedning för ett år. 
 

§ 16 Fastställande av årsvgift 
Styrelsens förslag är oförändrad årsavgift 150 SEK. 
Årsmötet beslutade att: 
Fastställa årsavgiften till 150 SEK. 
 

§ 17 Motioner till årsstämman 
Inga motioner hade inkommit. 

 
§ 18 Rapporter 

 Hastigheten på vägen genom hamnen är ändrad till 30 km/h. 
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 Kostnad för att bli medlemmar Blekinge Båtförbund är 90 kr/medlem. 
Mötet ansåg inte att fördelarna med medlemskapet väger upp detta. 
Mötet beslöt att inte ansluta föreningen till Blekiinge båtförbund. 
 

 Hamnen bevakas numera av Securitas istället för Avarn. 
 
 Projektstöd för en förstudie är beviljat hur utveckling av hamnen kan 

göras. Vad som ska utredas är bland annat vilka möjligheter det finns 
för tex bensinmack, spolplatta, handikappanpassning, båtbottentvätt, 
infrastruktur mm. Förstudiens framsteg kommer läggas ut på 
hemsidan. 

 
 Lyse längst ute på bryggorna är inte löst under året. Nya försök görs! 

 
 VMAB har lovat se över schemat för hämtning av hushållssopor inför 

sommaren.  
VIKTIGT att vi sköter oss och lägger soporna I TUNNORNA och 
INTE UTANFÖR! 

 
 FTI AB sköter återvinningsstationen i hamnen och här kan det bli 

problem eftersom det är olika aktörer som sköter 
återvinningsstationen och hushållssoporna. 

 
 Parkeringen har fått smärre förändringar. Den 1/9-31/5 är det 30 

dygnsparkering vid parkeringen ute vid vändplanen.  
Övrig tid 24 timmar.  
Tilläggsskyltarna plockas bort vilket gör det möjligt för husbilar och 
pickuper att parkera.  

 
 4 platser avsedda för laddning av elfordon kommer sättas upp innan 

midsommar. 
 
 

§ 19 Övriga frågor 
  

 Enligt föreningens stadgar tecknar kassör och ordförande föreningen 
var för sig.  

 
 Ändrade regler har införts för ”Föreningsnyttan” från Sparbanken 

vilket betyder merarbete för föreningarna. 
 
 Åtta nya vagnar är inköpta till bryggorna. 
 
 Frågan ställdes finns om att ansluta hamnen till wifi. Föreningen 

undersöker om möjligheten finns och vad det betyder i form av 
kostnader o.s.v. 

 
 Utrustning som finns inne i sjöbodar går att få DNA-märkta. 
 



Matviks Bryggförening  2019-05-07 
Årsmöte   
 

 

 Föreningen har frågat kommunen om det finns planer på att göra 
några ändringar i vem som ska sköta hamnen men de har ingen plan 
på att ändra något. Johnny Johansson är ersatt av Filippa Sjöberg 
som sköter administration samt av tre personer som har hand om 
skötseln. 

 
 I Gästhamnsguiden står det att det finns livsmedel i Matvik. 

Föreningen ber dem ändra detta eller ange avstånd till butiken från 
hamnen. 

 
 Mötet anser att det är lämpligt med årsmöte april/maj på en vardag. 

 
 I hamnen finns 490 båtplatser men endast 244 av dem är 

medlemmar vilket är synd! OM alla varit medlemmar hade 
bevakningen i hamnen kunnat öka och på så sätt blivit en ännu 
bättre hamn!  
Hur gör vi för att få med fler medlemmar? Information på 
anslagstavlan, sociala medier o.s.v. 

 
 Skyltar kommer sättas på vagnarna om maxlast samt att de ägs av 

medlemmarna i föreningen. 
 
 Kommunen har fått fråga om bevakningsavgiften kan läggas på 

båtplatsavgiften istället vilket de inte svarat på ännu. 
 

 
 
§ 21 Mötet avslutas 
 

Ordförande tackade alla för ett konstruktivt årsmöte samt förklarade 
detsamma för avslutat. 
 

 
 

----------------------------------------------------------- 
Ulf Wilhelmsson, Ordförande 

 
 
----------------------------------------------------------- 
Anders Eriksson, Justeringsman 
 
 
----------------------------------------------------------- 
Karl-Erik Lindström, Justeringsman 
 
 
----------------------------------------------------------- 
Mia Alfredsson, Sekreterare 
 


