
Matviks Bryggförening    2019-08-06 

Styrelsemöte 4     
  
   

  

  

Plats                                 Föreningsboden Matvik  

  

Närvarande                     Annika Martinsson  

Peter Håkansson                                    

 Anders Eriksson 

   Lars-Gunnar Arvidsson 

   Ulf Wilhelmsson 

        

      

   

 
  

  

§ 1  Mötets öppnande  

  Ordförande hälsade välkomna och förklarade mötet för öppnat.  

  

§ 2  Val av ordförande/sekreterare vid frånvaro  

                  Styrelsen beslutade att: 

Protokoll förs av ordföranden.  

                     

§ 3  Val av justeringsman att jämte ordförande justera dagens protokoll  

                  Styrelsen beslutade att: 

                   Välja Annika Martinsson till justeringsman.    

                     

§ 4  Godkännande av dagordning  

                   Styrelsen beslutade att: 

                   Godkänna dagordningen 

                      

§ 5               Avstämning äldre punkter 

• Nya packningar och kopplingar till slangarna tas fram till våren. 

         

§ 6   Planering kring Matvikhamnsdagen 

• Intresset för ytterligare DNA märkningstillfällen undersöks på 

Matvikhamnsdagen, förslag för utförandedag blir i samband med 

höstning av hamnen.  

• Kaffe och kakor säljs i vanlig ordning, Lars-Gunnar behöver hjälp 

med försäljningen, mötet föreslog Mia. 

• Lotterier: 

Mia frågar Karlshamns Energi och Länsförsäkringar efter priser  

UW har frågat och fått priser från Sparbanken.  

Ola har tillfrågats via UW efter priser från Svea Skog.  

Övriga funderar på var vi kan få tag i fler priser!! 

• Tälten byggs som vanligt på fredagskvällen (30/8) med start 

kl.17.  



• Bord & stolar finns dels i gamla mob.förådet, dels i boden men 

även i förrådsboden. 

• Korvgrillning Lulle tillfrågas om han kan ta rollen som 

”grillmästare”. 

• Årets musikunderhållning blir med största sannolikhet delar ur 

Lyckes (Annika & Peter Sonesson). 

• Utställare, Anders tillfrågar Peter på Jonetti om deltagande. 

• Bakluckeloppis provas igen, Peter & Susanne håller i trådarna. 

• UW annonserar ut evenemanget, facebook, kommunens 

hemsida, trotoarpratarna. 

• Entreprenör utanför boden behöver flytta sina makadamhögar. 

UW har pratat med Karlshamns Energi om detta. De har lovat 

påverka entreprenören att lägga det på ytan de har i norra änden i 

stället! 

• Annika frågar SSRS om de har möjlighet att närvara och de 

kommer i mån av tid. 

• Några av veteranbåtarna är tillfrågade och kommer sannolikt. 

(Peter) 

• Peter & Anders spärrar av delar av parkeringen kring 

föreningsboden så våra tält får plats. 

• Anders gör de inköp som behövs inför dagen med erfarenhet från 

föregående års åtgång. 

• Peter tar fram och lägger ut en tipspromenad. 

• Dagen (31/8) börjar kl.11, håller på till 14, vi samlas kl.10,00 

• Påminnelse om evenemanget skickas ut av Lars-Gunnar via mail 

om dels Matvikhamnsdagen men även för sparbankens 190 års 

jubileum. 

• Kvällsaktiviteten är öppen för alla! Berättas under dagen! 

• Peter ser till att papper, pennor o.s.v. köps in. 

   

§7 Uppstart av Projekt Leader 

• Nu startar vi med ett styrgruppsmöte i nästa vecka! 

  

§8 Övriga frågor 

• Bordet runt 

• Stöld av bensin rapporterat i Coboat. 

• Nya skyltar och skylthållare för gästhamnsverksamheten behövs! 

• Peter tittar efter en ny telefon till gästhamnsverksamheten. 

  

 

§9 Mötets avslutande 

Ordföranden tackade för intresset och avslutade mötet! 

 

 

 

  

  

-----------------------------------------------------------  

Ulf Wilhelmsson  Ordförande  

  



  

-----------------------------------------------------------  

Annika Martinsson Justeringskvinna  

  

  


