
Matviks Bryggförening 2021-06-13
Årsmöte

Plats: Vid föreningsboden i Matvik
Närvarande                     Enligt närvarolista, 17 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 Madeleine Falk

§ 4 Val av 2 justeringsmän tillika rösträknare för mötet
Årsmötet beslutade att:
Till justeringsmän och rösträknare välja Bengt Olsson och Richard
Krejstrup.

§ 5 Föregående årsmötesprotokoll
Årsmötesprotokollet för 2020 godkändes samt lades till handlingarna.

§ 6 Styrelsens verksamhetsberättelse
Verksamhetsberättelsen för 2020 godkändes samt lades till
handlingarna.

§ 7 Behandling av styrelsens årsberättelse
Efter genomgång av styrelsens årsredovisning för 2020 beslutade
årsmötet att:
Årsberättelsen för 2020 godkändes samt lades till handlingarna.

§ 8 Revisorernas berättelse
Efter genomgång av revisorernas berättelse för 2020 beslutade årsmötet
att:
Revisorernas berättelse för 2020 godkändes samt lades till handlingarna.

§ 9 Beviljande av ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret
Årsmötet beslutade att:
Ge styrelsen ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret (2020).

§10 Stadgeändring
Denna punkt utgår.
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§ 11 Val av ordförande eller kassör
Valberedningens förslag till ordförande för två år är omval av
Ulf Wilhelmsson.
Årsmötet beslutade att:
Välja Ulf Wilhelmsson till ordförande för två år.

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

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

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

§ 15 Val av revisorssuppleant (1 år)
Valberedningens förslag till revisorssuppleant för ett år är omval av
Thomas Karlsson.
Årsmötet beslutade att:
Välja Thomas Karlsson till revisorssuppleant för ett år.

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

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

§ 18 Motioner till årsstämman
Inga motioner hade inkommit.

§ 19 Rapporter
● Presenteras på hemsidan.
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§ 20 Övriga frågor

● Ordförande och kassör tecknar firman var för sig.

● Hamnens framtida förbättringsförslag finns att läsa på hemsidan.

● Beslut om föreningsdag tas på nästa möte.

● Sopkärlet på boden; hamnvärden tömmer den varje vecka på
sommaren sedan tas den ner.

● Årets öppettider på Hamnpaviljongen läggs in på hemsidan.

● Uttag till matvagnar finns på boden och det finns två platser för
uppställning på planen.

● Önskemål om koppling för ström till gästbryggan tas upp på nästa
möte.

● Information ges om att det pågår en ekonomisk analys angående
småbåtshamnarna. Vi bevakar medlemmarnas intressen.

● Önskemål om skydd under boden.

● Önskemål om fler papperskorgar och hundlatriner.

● Önskemål finns för tömningsmöjligheter av porta potti.

§ 21 Mötet avslutas

Ordförande tackade alla för årsmötet samt förklarade
detsamma för avslutat.

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

-----------------------------------------------------------
Bengt Olsson, Justeringsman

-----------------------------------------------------------
Richard Krejstrup, Justeringsman
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-----------------------------------------------------------
Madeleine Falk, Sekreterare


