
Matviks Bryggförening    2018-04-14 
Styrelsemöte 2     
  
   
  
  
Plats:               Föreningsboden i Matvik  
  
Närvarande                     Mia Alfredsson                                         
  Ulf Wilhelmsson 
   Ola Söderdahl 
   Peter Håkansson                                          
   Lars-Gunnar Arvidsson 
   Ingolf Brorsson 
        
      

 
  
  
§ 1  Mötets öppnande  
  Ordförande hälsade välkomna och förklarade mötet för öppnat.  
  
§ 2  Val av ordförande/sekreterare vid frånvaro  
                  Styrelsen beslutade att: 

Ingen frånvaro.  
                     
§ 3  Val av justeringsman att jämte ordförande just era dagens protokoll  
                  Styrelsen beslutade att: 
                   Välja Lars-Gunnar Arvidsson till justeringsman.    
                     
§ 4  Godkännande av dagordning  
                   Styrelsen beslutade att: 
                   Godkänna dagordningen 
                      
§ 5               Konstituering av styrelsen 
  Styrelsen beslutade att välja: 

Peter Håkansson – vice ordförande 
  Mia Alfredsson - sekreterare 
         
§ 6   Uppdelning i ansvarsområden 
  Se bilaga ”Områdesansvar”. 
 
§7 Inköp av flytpontoner till gästhamnsplatser 
  Fem nya flytkroppar köps in 
  
§8 Inköp av vagnar till bryggorna  

Beslut att köpa in en skottkärra med två hjul för att testa vid 
bryggorna. Ola kollar upp detta.  
 

 



§9 Montage av ny bod som förrådsbod   
 Måndag den 23 april kl. 18.00 flyttas och monteras boden. 
 
§10 GDPR 

Styrelsen utses till personuppgiftsansvarig. Föreningens register över 
medlemmar sparas i två år och rensas sedan. Detta är nödvändigt för 
att föreningen måste ha register över våra medlemmar och för 
säkerhetens skull även register över övriga båtägare. 
Mail skickas ut till alla om att vi har deras personuppgifter i vårt 
register med båtplatsnummer, namn, adress, tel.nr och mail. 

 
 
§11 Övriga frågor 
  LG – Påminner om att försöka få tag i nya annonsörer till hemsidan. 

 Peter – Ta upp frågan om stegar på alla bryggor i Båtrådet.  
Peter - Kontaktar Fristad Plast AB om att skaffa in frälsarkransar. 
Ingolf – Ska hjärtstartaren flyttas ut i ett skåp? Peter kollar upp vad det 
finns för varianter. Hopfällbara bord köps ev. in när nya boden är 
uppe. Ev. inköp av brandsläckare att montera i skåp utvändigt. 
Ingolf -  köper in diverse verktyg till föreningen. 
Ulf – Förrådet hos PG betalas av Ola. Ola mailar LG kontonummer för 
överföring. 
Ulf – Avtackningsblomma lämnas till Sven av Ulf & Peter. 
Ulf – Meddelar kommunen att föreningen är intresserade av att på 
något sätt ta mer ansvar i framtiden för hamnen. 

   
 
 
§12 Mötets avslutande 

Ordföranden tackade för intresset och avslutade mötet! 
    
  
 

  
  
  

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

  
  
-----------------------------------------------------------  
 Lars-Gunnar Arvidsson     Justeringsman  
  
  
-----------------------------------------------------------  
Mia Alfredsson Sekreterare  


