
Matviks Bryggförening  2020-06-13 
Årsmöte   
 

 

Plats:   Vid föreningsboden i Matvik 
Närvarande                     Enligt närvarolista, 22 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 Thomas Martinsson och Leif 
Holmström. 
 

§ 5 Föregående årsmötesprotokoll  
 Årsmötesprotokollet för 2019 godkändes samt lades till handlingarna. 

 
§ 6 Styrelsens verksamhetsberättelse 

Verksamhetsberättelsen för 2019 godkändes samt lades till 
handlingarna.  

 
§ 7 Behandling av styrelsens årsberättelse  

Efter genomgång av styrelsens årsredovisning för 2019 beslutade 
årsmötet att: 
Årsberättelsen för 2019 godkändes samt lades till handlingarna. 
 

 § 8 Revisorernas berättelse 
Efter genomgång av revisorernas berättelse för 2019 beslutade årsmötet 
att: 
Revisorernas berättelse för 2019 godkändes samt lades till handlingarna. 

                 
 
§ 9 Beviljande av ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret 

Årsmötet beslutade att: 
Ge styrelsen ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret (2019) 
 
 

 
§ 10 Val av ordförande eller kassör 

Valberedningens förslag till kassör för två år är omval  
Lars-Gunnar Arvidsson. 
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Årsmötet beslutade att: 
Välja Lars-Gunnar Arvidsson till kassör för två år. 
 

§ 11 Val av två eller tre ledamöter 
Valberedningens förslag till ledamöter för två år är Peter Håkansson och 
Mia Alfredsson. 
Årsmötet beslutade att:   
Välja Peter Håkansson och Mia Alfredsson 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 nyval av Madelene Falk. 
Årsmötet beslutade att: 
Välja Anders Eriksson och Madelene Falk 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 Thomas 
Karlsson. 
Årsmötet beslutade att: 
Välja Thomas Karlsson till revisorssuppleant för ett år. 
 

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

§ 16 Fastställande av årsavgift 
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 

 Parkeringsreglerna är ändrade och ordförande uppmanar till att följa 
dessa regler, även under midsommarhelgen. Se även till att sköta 
sophanteringen under midsommar och även övrig tid. 
 

 Kommunen testar rörelsestyrd belysning på brygga 1. 



Matviks Bryggförening  2020-06-13 
Årsmöte   
 

 

 
 

 
 Ansökan är inskickad till SSRS för att kunna starta 

sjöräddningsstation i Karlshamn. Kommunen är positiv till detta och 
kan tillhandahålla lokal i ”Ishuset” i Vägga.. 

 
 Frågan angående eluttag ute vid gästplatserna på den yttersta 

bryggan tas vidare till kommunen. 
 

 
§ 19 Övriga frågor 
 

 Ordförande och kassör tecknar firman var för sig. 
 

 Bevakningen i hamnen sköts av Securitas. Bryggföreningen vill utöka 
bevakningen med hjälp av kommunen. 

 
 Peter på Jonetti har köpt en vagga som ska användas för att 

transportera båtar på land. 
  
 
§ 21 Mötet avslutas 
 

Ordförande tackade alla för årsmötet samt förklarade 
detsamma för avslutat. 
 

 
 

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

 
 
----------------------------------------------------------- 
Thomas Martinsson, Justeringsman 
 
 
----------------------------------------------------------- 
Leif Holmström, Justeringsman 
 
 
----------------------------------------------------------- 
Mia Alfredsson, Sekreterare 
 


