Matviks Bryggförening
Styrelsemöte 7

Plats:

2017-11-28

I BBAB:s lokaler i Bräkne-Hoby

Närvarande

Mia Alfredsson
Ulf Wilhelmsson
Peter Håkansson
Lars-Gunnar Arvidsson

§1

Mötets öppnande
Ordförande hälsade välkomna och förklarade mötet för öppnat.

§2

Val av ordförande/sekreterare vid frånvaro
Styrelsen beslutade att:
Välja att välja Peter Håkansson till mötessekreterare.

§3

Val av justeringsman att jämte ordförande justera dagens protokoll
Styrelsen beslutade att:
Välja Lars-Gunnar till justeringsman.

§4

Godkännande av dagordning
Styrelsen beslutade att:
Godkänna dagordningen

§5

Föregående mötesprotokoll
Lästes upp och lades till handlingarna.

§6

Avrapportering per ansvarsområden
Ulf
•
•

Till våren tar vi tag i inköp av nya vagnar samt ramper till
bryggorna
Vi behöver vara fler på våra styrelsemöten, alla funderar hur vi
gör kommande verksamhetsår för att uppnå detta.

Peter
• PH besiktigar pontoner till Y-bommar samt återkommer med
material som behöver nyanskaffas.
Lars-Gunnar
• Aktuellt resultat och balansräkning lästes upp.
LG Påminde om att vi tidigare har tagit beslut om att det är ok
att begära milersättning för möten o dyl.

Mia
•

Inget att rapportera

Anders
• Ej närvarande
Per-Anders
• Ej närvarande
Ingolf
• Ej närvarande
§7

Mötesordning 2018
Förslag till mötesordning för 2018
• Styrelsemöte nr.1 tis. 6/2 kl.18
• Årsmöte tisdag den 20/3 kl.18
• Styrelsemöte nr.2 lör. 31/3 kl.13
• Styrelsemöte nr.3 tis. 24/4 kl.18
• Styrelsemöte nr.4 tis. 22/5 kl.18
• Styrelsemöte nr.5 tis. 26/6 kl.18
• Styrelsemöte nr.6 tis. 7/8 kl.18
• Matvikhamnsdagen lördagen den 18 augusti
• Styrelsemöte nr.7 tis. 18/9 kl.18
• Styrelsemöte nr.8 lör. 20/10 kl.13
• Styrelsemöte nr.9 tis. 27/11 kl.18
Styrelsen antog förslaget till mötesordning för 2018

§9

Övriga frågor
• Upprensat Mtrl på uppställningsplatser ska hämtas innan det
slängs av kommunen. Vi skickar ut mejl om detta till
medlemmarna. PH ansv.
• Hur kan vi nå ut bättre till våra medlemmar när vi har aktiviteter? .
Förslag:
Använda våra trottoar pratare.
Mejla medlemmarna lite mer aktivt.
Hemsidan
Coboats
•

§10

Det finns behov av mer förrådsutrymme ner i hamnen, vi pratar
med Johnny om vi får ställa upp en bod till vid toaletten, bredvid
den andra.

Mötets avslutande
Ordföranden tackade för intresset och avslutade mötet!

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

----------------------------------------------------------Lars-Gunnar Arvidsson Justeringsman

----------------------------------------------------------Peter Håkansson
Sekreterare

