Matviks Bryggförening
Styrelsemöte 1

Plats:

Teams möte

Närvarande

Mia Alfredsson
Ulf Wilhelmsson
Lars-Gunnar Arvidsson
Annica Martinsson
Peter Håkansson
Alexander Brorsson

§1

§2

2021-03-10

Mötets öppnande
Ordförande Ulf Wilhelmsson hälsade välkomna och förklarade mötet
för öppnat.
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 Annica till justeringsman.

§4

Godkännande av dagordning
Styrelsen beslutade att:
Godkänna dagordningen

§5

Avstämning äldre punkter
Nya gästhamnsskyltar fixas av Peter & Ulf.

§6

Ekonomiska frågor
Lars-Gunnar redogjorde för det ekonomiska läget 2020.
Vi hade vid årets slut 327 medlemmar och gästhamnsverksamheten
hade 85 gästnätter.

§7

Förslag på punkter att jobba med inför 2021
• Det finns ett behov av Wifi i hamnen. Ulf kollar med Karlshamn
Energi och gör en kostnadsbedömning.

•
•

•
•

•
•

Vi bör försöka öka antalet gästnätter genom att göra hamnen
trevligare. Önskemål finns att flytta in gästplatserna närmare
kiosken. Ulf tar detta med kommunen.
Vi är i behov av något modernt sätt att både marknadsföra
gästhamnen men också en funktion som stödjer betalning för
gästnätter. Det finns ett antal ”appar” för gästhamnar med info och
ev bokningar.
Vi är redan med i appen för ”Gästhamnsguiden”. Peter kollar om
det finns fler lämpliga ”appar”. Vilka används av övriga hamnar?
Vi bör utveckla ett samarbete med Jonetti som byggt ny lokal i
hamnen. Annica fixar en välkomstblomma från föreningen.
Det är tidvis skräpigt i hamnen med både ogräs och skräp runt
sophanteringen.
Sophanteringen sköts inte utav kommunen utan de har köpt in den
tjänsten av FTI AB och VMAB vilka de hänvisar till.
Det finns ett behov av vattenslang och spång vid
upptagningsrampen.
Det finns ett behov av handtag vid lastbryggorna.

§8

Säkerhet i hamnen
Inga incidenter under vintern som vi känner till.

§9

Möten 2021
Styrelsemöten
Tisdag 11 maj
Onsdag 18 augusti
Fredag 3 december (julträff Bräkne-Hoby)
Vårrustning söndag 28 mars kl 10. Alexander fixar färg till boden
Höstfix söndag17 oktober
Matvikshamnsdagen lördag 4 september

§10

Projektsammanställning
Lars-Gunnar har skickat underlag till Ulf som gör en sammanställning
och skickar in inom en månad.

§11

Inför årsstämman
Lars-Gunnar har en lista över vad som ska skrivas inför årsmötet som
han skickar till Ulf.

§12

Bordet runt
Lars-Gunnar – Avgiften för gästnätter är satt till 150 kr per gästnatt.
Listor på vem som hyr båtplatserna brukar vi kunna få av kommunen i
digitalt skick, går det även nu? kollas av Ulf.
Ulf tar fram protokollen från 2020 och distribuerar för underskrifter.

Peter – Sönderfrusna pontoner mm upplockade av kommunen.
Vad kan vi göra för att locka fler gäster till hamnen?
Kan vi till exempel sätta upp info om vandringsleder, Eriksberg, Tjärö
mm på boden för att gästerna ska se detta.
Kan man sätta upp kamera med låg upplösning som visar om
gästplatserna är lediga eller inte?
Alexander – Transportstyrelsens hamnkarta i app. Info finns om
Matvik men det finns ingen funktion med bokning mm.
Alexander tar fram plexiglas till gästhamnsskyltar.

§13

Mötets avslutande
Ordföranden tackade för intresset och avslutade mötet!

----------------------------------------------------------Ulf Wilhelmsson
Ordförande
----------------------------------------------------------Annica Martinsson
Justeringsman
----------------------------------------------------------Mia Alfredsson
Sekreterare

