
Matviks Bryggförening    2020-02-12 
Styrelsemöte 1 
  
   
  
  
Plats:              Föreningsboden Matvik  
  
Närvarande                     Mia Alfredsson                                         
  Peter Håkansson 
   Anders Eriksson 
   Alexander Brorsson 
   Lars-Gunnar Arvidsson 
    
         

 
  
  
§ 1  Mötets öppnande  
            Ordförande Peter 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 justera dagens protokoll  
                  Styrelsen beslutade att: 
                   Välja Alexander Brorsson till justeringsman.   
                      
§ 4  Godkännande av dagordning  
                   Styrelsen beslutade att: 
                   Godkänna dagordningen 
                        
§ 5 Avstämning äldre punkter 

Preliminära datum för styrelsemöte 2020 är 15/4, 3/6, 4/8, 20/10, 
11/12 kl 18.30. Årsmöte 5/5 kl 18.30. Vårrustningsdag 5/4 kl 13. 
Matvikshamnsdagen 22/8. 
Nya skyltar till gästhamnen fixas av Ulf o Peter. 

 
§6 Ekonomiska frågor 

Fakturor från Securitas gällande 2019 saknas trots påminnelser av 
Ulf.   

 
§7 Status kring parkering i Matvik 

Ulf har varit i kontakt med Filiippa Sjöberg på Kommunen. Tanken är 
att det ska skyltas om och bla ändra parkeringstiden.  

 
§8 Säkerhet i hamnen 

Offerter tas in av kommunen på strålkastare ut över bryggorna och 
möjlighet till bevakningskameror undersöks. Kommunen kommer att 
bygga nya ramper ut på bryggorna. 



   
 §9 Bordet runt 

Lotta Söderholm håller på med EU-projektet och ska bla 
sammanställa enkäten som skickats ut. Frågan om SOS-räddning är 
kanske en fråga för Lotta i projektet? 
Ritning på tältet som används på matvikshamnsdagen är upphängd 
på anslagstavlan i föreningsboden. 
Båtråd 26/3 i Sternö Vindhamn. Ulf och troligen Peter går på detta. 
Boden behöver troligen målas i år och rampen byggas om. 
 

§10 Årsmötet 
Påskrivna protokoll tas fram av Ulf senast 1 april. 
Verksamhetsberättelsen skrivs av Ulf. 
Resultat- och balansräkning är gjord av Lars-Gunnar. 
Utskick görs till medlemmarna om årsmötet och inbetalning av 
medlemsavgift. 
Var mötet ska hållas behöver bestämmas. Peter kollar om Hällaryds 
kommunalhus går att hyra. Förslag annars är Hällaryds IFs stuga. 
Anders & Peter ordnar fika till mötet. 

 
§11 Mötet avslutades 

Ordföranden tackade för intresset och avslutade mötet! 
 
 

 
  
   

 
-----------------------------------------------------------  
Peter Håkansson  Ordförande  

  
  
-----------------------------------------------------------  
Alexander Brorsson           Justeringsman  
  
  
-----------------------------------------------------------  
Mia Alfredsson Sekreterare  


