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Protokoll fört vid ÅRSMÖTE I Matviks 
Bryggförening 

Onsdagen den 23 februari 2011 
 

 

Plats. Folkets hus i Karlshamn                        
Närvarande. Ordf för mötet var Karl-Erik Lindström,Ordinarie Ordf  Bengt Clementsson,     
v ordf Lars Clementson, sekr Peter Håkansson, kassör Gunilla Ohlsson, Sven Eriksson,     
Per-Anders Hansson, Sven Olof Wallman och 19st medlemmar. 

 
§1 Mötets öppnande. 
Mötet öppnades av ordföranden Bengt Clementsson 
 
§2 Årsmötets stadgeenliga utlysande godkändes 
  
§3 Val av ordförande/sekreterare för mötet. 
Till ordförande valdes Karl-Erik Lindström och sekreterare, sittande Peter Håkansson. 
 
§4 Val av 2 justeringsmän tillika rösträknare för mötet. 
Valdes Lena Clementsson och Glenn Brorsson. 
 
§5 Föregående årsmötesprotokoll 
Bengt läste upp protokollet som lades till handlingarna 
  
§6 Styrelsens verksamhetsberättelse 
Bengt läste upp verksamhetsberättelsen och även den lades till handlingarna 
 
§7 Behandling av styrelsens årsredovisning 
Revisor Lars-Gunnar Arvidsson läste upp och redogjorde för den och efter några frågor så 
lades den till handlingarna 
 
§8 Revisorernas berättelse 
Lars-Gunnar läste upp revisionsberättelsen och tillstyrkte årsstämman att bevilja styrelsen 
ansvars frihet för räkenskapsåret 
 
§9 Beviljande av ansvarsfrihet för styrelsen för det gångna verksamhetsåret 
Årsstämman godkände med ett rungande, ja. 
 
§10 Val av två styrelseledamöter 
Anders Ericsson och Atle Andersson valdes 
 
§11 Val av Ordförande 
Till Ordf valdes Per-Anders Hansson, som med kassör Gunilla Ohlsson var för sig eller 
tillsammans teckna föreningen 
 
§12 Val av två styrelse suppleanter 
Glenn Brorsson och Sven Eriksson 
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Till revisor valdes Lars-Gunnar Arvidsson 
 
§14 Val av revisorsuppleant 
Valdes Benny Nilsson 
 
§15 Val av valberedning 
Karl-Erik Lindström som sammankallande och Ingolf Brorsson 
 
§16 Fastställande av årsavgift 
Beslutades att ligga kvar på 100kr 
 
§17 Övriga frågor 
Ang ändring av stadgar, uppföljning från årsmötet 2010 beslutades att vi fullföljer ändringen, 
vad gäller tidpunkt för senast datum för årsmötet. Från 1apr månads utgång till Juni månads 
utg. 
 
Vi ska se över administrationen av portokostnad. 
 
Vi fick ett förslag på ett medlemsmöte i sommar med information till medlemmarna. 
 
Bengt Clementsson informerade om bryggbelysning, vatten och ström. Även om vilka som är 
bryggansvariga. 
 
Karl-Erik Lindström vädjade till medlemmarna att kontakta de bryggansvariga för att hjälpa 
till vid arbete. 
 
Det kom in förslag om en gemensam arbetsdag med bryggorna och samtidigt grilla el dyl. 
 
Per-Anders Hansson reste sig upp och presenterade sig själv med tanke på att han blivit vald 
till Ordförande för föreningen. 
 
Till styrelsen lämnades också ett uppdrag att ta reda på vad det är som styr höjning av 
bryggplatserna och varför, ska den inte aviseras tidigare? Detta pga flera medlemmar tycker 
det har blivit väldigt dyrt. 
 
Vi tackade avgående ordf Bengt Clementsson, avgående v ordf Lars Clementsson och 
avgående styrelsesuppleanten Sven-Olof Wallman. Gunilla överlämnade varsin blomma från 
föreningen och tackade för väl genomfört arbete. Tack! 
 
§18 Mötets avslutande 
Ordf Karl-Erik Lindström tackade och avslutade mötet. 
 
 
   
 
 
Detta protokoll är en kopia av originalet som är undertecknad av samtliga justerare. 
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______________________________ _____________________________  
Karl-Erik Lindström, ordförande Peter Håkansson, sekreterare 
 
 
 
______________________________ _____________________________ 
Glenn Brorsson, justerare  Lena Clementsson, justerare 


