
Matviks Bryggförening 2023-02-14
Styrelsemöte 1

Plats: Hemma hos Mia A 18:00

Närvarande:
Mia Alfredsson
Anders Karlsson
Ulf Wilhelmsson
Madeleine Falk
Peter Håkansson
Valberedningen:
Susanne Håkansson
Karl-Erik Lindström

§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 Peter Håkansson till justeringsman.

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

§5 Uppföljning föregående protokoll
Kommunen fixar handtag på lastbryggorna, markeringar på staket för
p-platser, ny skylt och belysning till 1:a april om inget oförutsett in-
träffar. Belysning brygga 10 är påbörjat.
Det blir inga gästplatser på brygga 7-9 men kommunen skickar lista i
juni på ev. lediga platser som kan användas säsong-23.

§6 Ekonomiska frågor
Det finns 67000 SEK på kontot så vi funderar på vad de kan användas
till.

§7 Medlemsutskick
Utskicket görs 15:e mars via brev och/eller mejl.



Peter kollar möjlighet till utskick via Early Bird.
Ulf ber om “brygglista” från kommunen. Han skickar förslag till oss på
info.brev för utskick till medlemmarna.
Mia kollar med L-G hur han brukar göra.

§8 Punkter för året
Vi ansluter oss till GoMarina, 8 platser finns idag(Anders K).
Toatömning är svårt för större båtar, trångt. Kolla med kommunen om
den kan flyttas till ett annat bättre ställe(Ulf).

§9 Säkerhet i hamnen
Lugnt i vinter.

§10           Inför årsmötet
Vi gick igenom det som ska göras inför årsmötet.
Bokslut och förvaltningsberättelse(Mia).
Verksamhetsberättelse(Ulf).
Revisionsberättelse(L-G).
Mötet planeras hållas utanför boden.
Ulf skriver informationsbrev och dagordning.
Mia kollar med L-G angående föreningsbrev/porto.
Annika fixar fika.

Valberedningen Styrelseprotokoll nr 2 2021 saknas fortfarande.
1 vakant plats i styrelsen; tips emottages.
Göra en stadgeändring på årsmötet så att alla i styrelsen väljs på ett år.

§11           Bordet runt
Spolplatta? Sternö provar som sedan utvärderas.
2 nya vagnar finns färdiga.
Hitta på något ihop i styrelsen till våren.
Väska med starthjälp för båtmotorer finns i boden, byta batteri?
Hemsidan, vem kan sköta den?
Båtar ligger förtöjda vid lastbryggorna vintertid; Ulf har tagit upp det med
kommunen som jobbar vidare med problemet.

§12           Mötets avslutande
Ulf tackar för mötet.

Ulf Wilhelmsson Ordförande

……………………………………………….



Peter Håkansson Justeringsman

…………………………………………………..

Madeleine Falk                         Sekreterare

…………………………………………………..




