
Matviks Bryggförening    2020-08-04 
Styrelsemöte 3 
  
   
  
  
Plats:                        Föreningsboden Matvik / Skype 
  
Närvarande                     Mia Alfredsson   (skype)                                      
  Peter Håkansson (skype) 
   Anders Eriksson 
   Alexander Brorsson 
   Ulf Wilhelmsson 
   Madeleine Falk 
   Lars-Gunnar Arvidsson (skype) 
         

 
   
§ 1    Mötets öppnande  

Ordförande Ulf Wilhelmsson hälsade välkomna och förklarade mötet 
för öppnat. Han hälsade även nya styrelseledamoten Madeleine Falk 
välkommen. 
 

 § 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 Anders Eriksson till justeringsman.   
                      
§ 4  Godkännande av dagordning  
                   Styrelsen beslutade att: 
                   Godkänna dagordningen 
                        
§ 5 Uppföljning föregående protokoll 
  På brygga 1 sitter en rörelsedetektor. 
  Ny mobil till hamnvärden är ordnad. 
 
§6 Styrelsens konstitution 
  Vice ordförande – Peter Håkansson 
  Sekreterare – Mia Alfredsson 
  Ledamot – Alexander Brorsson 
  Ledamot – Annika Martinsson 
  Suppleant – Anders Eriksson 
  Suppleant – Madeleine Falk 
 
§7 Arbetsfördelning styrelsen 
  Peter & Alexander delar på ansvaret för säkerheten. 
  Övrig fördelning enligt bifogat förslag och samma som tidigare år.
  



§8 Matvikshamnsdagen 
  Årets Matvikshamnsdag ställs in. 
   
 §9 Uppföljning per ansvarsområde 
  Ulf  

• påminnelser om medlemskap på båtar i hamnen görs inte i år. 
• Förstudien om hamnens utveckling ses som en vision. Vi har 

hittills inte hört någon som är intresserad av att driva verksam med 
tex mack och tvätt osv. 

• Tillfälligt ansvarig på Kommunen är Pontus Svensson. 
• Höstarbetsdag blir lördag 17 oktober kl 9.00. 
• Nästa styrelsemöte 20 oktober kl 18.00 
Peter 
• Peter o Lars-Gunnar ska stämma av gästhamnsverksamheten. 
• Se över om låda och lås till hamnavgiften ska förnyas. 
• Nya bord är inköpta. 
• Nya hjul till en trasig vagn plus en ny vagn till brygga 10 är 

beställda och på väg. 
Lars-Gunnar 
• Ändra föreningens stadgar för att inte behöva deklarera.  
• Projektpengarna ska betalas ut efter slutredovisning innan 

årsskiftet. 
• Ca 65.000 kr finns i föreningens kassa. 
Alexander 
• Securitas har varit på plats enligt överenskommelsen men har 

inget att rapportera. 
 

§10 Bordet runt 
Fråga till Båthotellet om han vill synas på hemsidan med reklam om 
sina tjänster via länk. 
Peter tömmer brevlådan med hamnavgifter i veckan. 
Vi har fått en flytväst från ”Gästhamnsguiden”. 
Arken Marin och Colorama påminns om faktura för reklamen på 
hemsidan. 
Rabadang erbjuds plats på hemsidan mot att de använder bilderna 
från Förstudien i sin egen reklam. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



§11 Mötet avslutades 
Ordföranden tackade för intresset och avslutade mötet! 

 
    

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

  
  
-----------------------------------------------------------  
Anders Eriksson               Justeringsman  
  
  
-----------------------------------------------------------  
Mia Alfredsson Sekreterare  


	§ 4  Godkännande av dagordning

