
Matviks Bryggförening    2022-05-24 
Styrelsemöte 2 
  
   
  
  
Plats:                                Skype 
  
Närvarande                     Mia Alfredsson                                 
  Ulf Wilhelmsson 
   Lars-Gunnar Arvidsson   
   Annica Martinsson 
   Peter Håkansson 
       
   

 
  
§ 1    Mötets öppnande  

Ordförande Ulf Wilhelmsson hälsade välkomna och förklarade mötet 
för öppnat.  
 

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

Mia valdes till sekreterare. 
                     
§ 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 
  Gästhamnsansvarig: Nya beslut efter årsmötet. 

 Överlämning kassörens uppgifter: Lars-Gunnar har lämnat över det 
mesta till Mia. 

 
§ 6 Ekonomiska frågor 

Lars-Gunnar redogjorde för det ekonomiska läget. 
289 medlemmar hittills 2022. Finns det några behov av nyinköp? 

 
§ 7 Inför årsmötet 

 Digitalt utskick. Ulf skriver brevet. Bifogar kallelse till årsmöte. 
Lars-Gunnar mailar. 

 Brevutskick är gjort.  
 Protokoll för året. Saknas från möte nr 2.  
 Verksamhetsberättelse är klar. 
 Bokslut är klart. 
 Revisionsberättelse är klar. 



 Kallelse/dagordning inför årsmötet. Klar. 
 Fika. Annica fixar till ca 20 pers. 
 Övrigt inför årsmötet.  
 Valberedningens frågor. Två nya behövs och valberedningen 

föreslår Joakim Zetterqvist & Anders Karlsson. 
 
§8 Matvikshamnsdagen  

Lördag den 3 september. 
   

 §9 Punkter för året 
 Vattenslang och spång vid upptagningsramp 
 Handtag lastbryggorna 
 Reparation av sönderkörda bryggor/lastkajer. Ska vara åtgärdade. 
 Sortering av avfall. Brännbara sopor, matavfall och tidningar ska 

lämnas olika behållare i Matvik. Burkar, plast, kartong och batteri 
finns också kvar.  

 Skylta om laddplatser för elbilar. Ändra 24 tim till 8 tim. 
   
§10 Säkerhet i hamnen 

Några stölder av drivmedel. 
 
§11 Bordet runt  
  Peter – Hamnvärdar för året inte klara än. Ny låsbar brevlåda köps in. 
  Annica – Inget nytt 
  Lars-Gunnar – inget nytt 

Mia – Inget nytt 
Ulf – Kollar dubbla avgifter för stug- och båtägare för sophantering. 
 

§12 Mötets avslutande 
 Ordföranden tackade för intresset och avslutade mötet! 
 
 

 
    

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

  
  
-----------------------------------------------------------  
Annica Martinsson             Justeringsman  
  
  
-----------------------------------------------------------  
Mia Alfredsson Sekreterare  


