
Matviks   Bryggförening     2021-08-18   
Styrelsemöte   3   
    
    

    
Plats:                       via     Teams   
    

Närvarande:     
Mia   Alfredsson     
Peter   Håkansson   delvis   
Annica   Martinsson   
Alexander   Brorsson   
Ulf   Wilhelmsson   
Madeleine   Falk   
Lars-Gunnar   Arvidsson   

    
  

     
§1 Mötets   öppnande     

Ordförande   Ulf   Wilhelmsson   hälsade   välkomna   och   förklarade   mötet   
för   öppnat.   
  

   §2            Val   av   ordförande/sekreterare   vid   frånvaro     
                    Styrelsen   beslutade   att:   

Välja   Madeleine   Falk   som   sekreterare.     
    

§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          Uppföljning   föregående   protokoll   

           Inga     kvarvarande   punkter.   
  

§6          Ekonomiska   frågor   
          Lars-Gunnar   redovisade   det   ekonomiska   läget.   303   medlemmar.   30   st     
         har   betalat   dubbelt.   Detta   kollas   över   till   nästa   år.   

  
§7         Konstitution   av   styrelsen   

          Årsmötet   2021   valde   Ulf   Wilhelmsson   till   ordförande   för   verksamhetsår     
                   21/22.   
                   Årsmötet   2020   valde   Lars-Gunnar   Arvidsson   till   kassör   för     
                    verksamhetsår   20/21.   
  
  
  
  



                   Styrelsens   konstitution   av   övriga   funktioner   
                    Vice   ordförande,   Peter   Håkansson   

        Vice   kassör,   Mia   Alfredsson   
         Sekreterare,   Madeleine   Falk   

                    Ledamöter,   Alexander   Brorsson   och   Annica   Martinsson   
                   Suppleanter,   Anders   Eriksson   
  

                   Lars-Gunnar   vill   bli   entledigad   i   förtid   så   vi   kallar   till   ett   extra   årsmöte   för     
       att   hålla   ett   fyllnadsval.   

  
  

§8          Arbetsfördelning   styrelsen   
       Gicks   igenom,   se   bilaga.   

  
 §9        Matvikshamnsdagen   

         Ställs   in   även   detta   år.   
  

§10        Kommunal   hamn   eller   privat   
                  Ulf   har   skickat   in   en   skrivelse   till   Kommunstyrelsen   att   vi   är   intresserade     
                   ta   över   driften.   

  
§11              Punkter   för   året   
                    Gästhamnsansvarig:   vakant   
                   Göra   hamnen   trevligare   o   öka   antalet   gästnätter.   Fixa   App.   
                    Fortsätta   samarbetet   med   Jonetti.   
                   Städningen   runt   Matvik:   Fixarlaget   har   skött   det   lite   bättre   i   år.     
                   Vattenslang   och   spång   vid   upptagningsramp   samt   handtag   till   last-   
                   bryggorna:   Ulf   tar   kontakt   med   kommunen.   

  
§12         Säkerhet   i   hamnen   
                    Lugnt   hittills,   bra   med   belysning   på   bryggorna.   

  
§13              Bordet   runt   
                   Trevligt   med   Friends   and   Flavors.   Martin(Hamnpaviljongen)   kan   vid     
                   behov   låna   saker   i   Boden.   
                   Höstdag   17/10   kl.10,   Annica   fixar   korv.   
                   Firma   påkommen   med   att   slänga   sopor   ute   i   Matvik.   
                   De   med   båtplats   och   sommarstuga   ute   i   skärgården   betalar   dubbelt   
                   för   sophanteringen!   

   
                   Ulf   angående   projektet;   Leader   har   personal   till   att   granska     
                   redovisningen   av   projektet   som   han   har   lämnat   in.   
  

§14         Mötet   avslutades   
                   Ordföranden   tackade   för   intresset   och   avslutade   mötet.   
  
  
  

                  Ulf   Wilhelmsson           Ordförande   
  

                   ……………………………………………….   



  
  
    

  
  
  
  
  

Alexander   Brorsson            Justeringsman     
    

…………………………………………………..     
         Madeleine   Falk                         Sekreterare     

    
…………………………………………………..     
  

  



    


