
Matviks Bryggförening 2022-08-09
Styrelsemöte 3

Plats: Matviksboden 18:30

Närvarande:
Annika Martinsson
Anders Eriksson
Anders Karlsson
Ulf Wilhelmsson
Madeleine Falk
Mia Alfredsson

§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 Annika Martinsson till justeringsman.

§4 Godkännande av dagordning
Styrelsen beslutade att:
Godkänna dagordningen.

§5 Avstämning äldre punkter
Inga kvarvarande.

§6 Ekonomiska frågor
Mia har nu övertagit allt från Lars-Gunnar, banken är igång. Mer info
nästa möte.

§7 Konstitution av styrelsen
Årsmötet 2021 valde Ulf Wilhelmsson till ordförande för verksamhetsår
2021 och 2022.
Årsmötet 2022 valde Mia Alfredsson till kassör för verksamhetsår 2022
och 2023.

Styrelsens konstitution av övriga funktioner:
Detta gjordes efter årsmötet.
Vice ordförande, Peter Håkansson.



Sekreterare, Madeleine Falk.
Ledamöter, Annika Martinsson och Anders Karlsson.
Suppleanter, Anders Eriksson och Joakim Zetterqvist.

§8 Arbetsfördelning styrelsen
Förslag till och beslut om områdesansvar, se bilaga.
Anders Karlsson går in som gästhamnsansvarig.

§9 Matvikhamnsdagen 3/9
Ställs in även i år pga covid-läget.

§10 Punkter för året
● Ny gästhamnsansvarig; Anders K.
● Öka antalet gäster/nätter genom att göra hamnen trevligare/mer

tillgänglig; försöka få tillgång till 2 platser inne vid brygga 8.
Vi tar ett möte och skissar lite om “trevligheter” i Matvik ex.
grillplats.

● App för gästhamnar med info och bokningar (Anders K).
● Skräpigt i hamnen med ogräs och skräp runt sophanteringen(Ulf).
● Vattenslang och spång vid upptagningsramp, handtag vid

lastbryggorna (Ulf påminner kommunen).
● Underlätta ombordstigning för rörelsehindrade, typ ramp (Ulf).
● Kryssa på parkeringen för att undvika inparkering, ändra laddning till

8 timmar, reflexer till brygga 10 (Ulf).
● Samarbete med Jonetti; båtbottentvätt möjligt?(Ulf)
● Höra med Peter(Jonetti) om båtarna på bilparkeringen sommartid

(Ulf).
● Tankningsmöjlighet i Matvik? Höra med tankbolaget hur man kan gå

tillväga (Ulf).
● 2 vagnar köpas in, gjort? (Peter).

§11          Säkerhet i hamnen
Bra med räddningsstegar och lampor på bryggorna. Securitas kör olika
tider.
Höra med Securitas om mer skyltning (Peter).

§12           Bordet runt
Mia har skickat in kontaktuppgifter till Riksföreningen Gästhamn Sverige
och Gästhamnsguiden.

§13           Mötets avslutande
Ulf tackar för mötet.

Ulf Wilhelmsson Ordförande

……………………………………………….



Annika Martinsson Justeringsman

…………………………………………………..

Madeleine Falk                         Sekreterare

…………………………………………………..




