Matviks Bryggförening
Styrelsemöte 3

Plats:

2017-05-23

Klubbvagnen i Matvik

Närvarande

Lars-Gunnar Arvidsson
Ingolf Brorsson
Ulf Wilhelmsson
Peter Håkansson
Mia Alfredsson
Karl-Erik Lindström

§1

Mötets öppnande
Ordförande hälsade välkomna och förklarade mötet för öppnat.

§2

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

§3

Val av justeringsman att jämte ordförande justera dagens protokoll
Styrelsen beslutade att:
Välja Maria Alfredsson 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 – Ska tillsammans med Hällaryds Skärgårdsförening träffa
kommunens landsbygds samordnare, återkommer med rapport på
nästa möte.
Peter – Gästhamnsverksamheten är igång.
Lars-Gunnar – Redogjorde för det ekonomiska läget. Medlemsantal
hittills är 283st. 253st har hittills betalat den extra bevakningsavgiften.
Vi har i dagsläget 7st sponsorer på hemsidan varav två tillkom på
mötet.
Ingolf – Kollat över sjöboden, den målades förra året.

§7

Protokoll
Ulf föreslog styrelsen att lägga mötesprotokollen på hemsidan.
Styrelsen beslutade att:
Protokollen läggs offentligt på hemsidan.

§8

Diskussion kring företaget på området
Peter Nilsson från Jonetti kom och berättade om planerna för
företaget på området och även alla turer med kommunen.
Ulf ska skriva ihop en sammanfattning om detta som går att läsa på
hemsidan.

§9

Swimrun
Det har kommit en förfrågan om vi vill och kan medverka med
följebåtar på tävlingen v29. Vi ställer en förfrågan till medlemmarna
via mail och på hemsidan.

§10

Övriga frågor
Martin Svensson som ska driva kiosken i sommar på en flotte är
ombedd att skriva ihop en information om detta för att visas på
hemsidan.
Är det tillåtet för husbilar att övernatta i vår hamn? Hur parkerar alla
rätt? Peter kollar detta.
L-G tar fram pris för att sälja flygfoto över hamnen som vi har.
Formaten som vi enades om är A-3 och A-4.

§11

Mötets avslutande
Ordföranden tackade för intresset och avslutade mötet!

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

----------------------------------------------------------Maria Alfredsson, Justeringsman

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

