
Matviks Bryggförening 2022-12-02
Styrelsemöte 4

Plats: Hemma hos Ulf W 18:30

Närvarande:
Annika Martinsson
Anders Karlsson
Ulf Wilhelmsson
Madeleine Falk

§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
Gästhamnen. Vi ansluter oss till appen Gomarina (tar 8% av
intäkterna). Åtta platser som kommer att numreras.

Nya regler för uppläggningsplatser införs av Jonetti nästa år.
Stapelbara vaggor och hydraulvagn för uppdragning och sjösättning
kommer till vintern 2023, kostnad?

Frågor och svar som tagits upp med kommunen. “Skräpigheten” runt
sophanteringen; kommunen har varit i kontakt med FTI om vikten av
att hålla rent och städa ofta. Hanteringen övergår till kommunen 2024.
Handtag till lastbryggor; kommunen tittar på det.
Tydligare märkning av P-platser och kryssa där det ej är tillåtet att
parkera; kommunen fixar detta.
Ny skylt till laddplatserna som endast är till för laddning, ej parkering,
sätts upp.



Båtrådsfrågor.
Utökad parkering; inget de närmaste åren pga ekonomin.
Spolplattor; kommunen avvaktar vad som händer i Stärnö men
tveksamt pga ekonomin.
Gästplatser brygga 7-9? Kommunen ser över vilka platser som blir
lediga och väljer fyra av dem?
Förlängning av brygga uppdragningsramp och vatten; ej i nuläget
pga ekonomin.
Lyse längst ut på bryggorna, ffa brygga 10; denna fråga prioriteras av
kommunen.

§6 Ekonomiska frågor
Det finns 89 000 kr på banken enligt Mia. Anders köper in 12 skyltar
från Håva för numrering av gästhamnsplatserna (1-12).
Öka bevakningen?

§7 Aktiviteter 2023
Styrelsemöte 1 tisdag 14:e februari.
Vårarbetsdag söndag 2:e april.
Styrelsemöte 2 tisdag 18:e april.
Styrelsemöte 3 tisdag 30:e maj.
Årsmöte söndag 18:e juni.
Styrelsemöte 4 tisdag 15:e augusti.
Matvikshamnsdagen lördag 26:e augusti.
Höstarbetsdag söndag 22:e oktober.
Styrelsemöte 5 fredag 8:e december.

§8 Bordet runt
Dubbla avgifter för sophämtning; Ulf W undersöker detta.
Vad görs åt båtarna som ligger kvar på bilplatserna? Jonetti jobbar på
detta.

§9 Mötets avslutande
Ulf tackade och avslutade mötet.

Ulf Wilhelmsson Ordförande

……………………………………………….

Annika Martinsson Justeringsman

…………………………………………………..



Madeleine Falk                         Sekreterare

…………………………………………………..




