
Matviks Bryggförening  2018-03-20 
Årsmöte   
 

 

Plats:   Folkets hus, Karlshamn 
Närvarande                    Enligt närvarolista, 23 st. 
 
 
§ 1 Mötets öppnande 

Ordförande för föreningen hälsade välkomna och förklarade mötet för 
öppnat. 

 
§ 2 Årsmötets stadgeenliga utlysande 

Årsmötet beslutade att: 
Mötet kan anses som stadgeenligt utlyst. 
 

§ 3 Val av ordförande / sekreterare för mötet 
Årsmötet beslutade att: 
Till ordförande för mötet välja Ulf Wilhelmsson 
Till sekreterare för mötet välja Mia Alfredsson 

 
§ 4 Val av 2 justeringsmän tillika rösträknare för mötet  

Årsmötet beslutade att: 
Till justeringsmän och rösträknare välja Ove Martinsson och Sune 
Martinsson. 

 
§ 5 Föregående årsmötesprotokoll  

Efter genomgång av föregående årsmötesprotokoll beslutade årsmötet 
att: 
 Årsmötesprotokollet för 2017 godkändes samt lades till handlingarna. 

 
§ 6 Styrelsens verksamhetsberättelse 

Efter genomgång av verksamhetsberättelsen för 2017 beslutade 
årsmötet att: 
Verksamhetsberättelsen för 2017 godkändes samt lades till 
handlingarna. 

 
§ 7 Behandling av styrelsens årsberättelse  

Efter genomgång av styrelsens årsberättelse för 2017 beslutade 
årsmötet att: 
Årsberättelsen för 2017 godkändes samt lades till handlingarna. 
 

 § 8 Revisorernas berättelse 
Efter genomgång av revisorernas berättelse för 2017 beslutade årsmötet 
att: 
Revisorernas berättelse för 2017 godkändes samt lades till handlingarna. 

                 
 
§ 9 Beviljande av ansvarsfrihet för det gångna verk samhetsåret 

Årsmötet beslutade att: 
Ge styrelsen ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret (2017) 
 

 



Matviks Bryggförening  2018-03-20 
Årsmöte   
 

 

§ 10 Val av ordförande eller kassör 
Valberedningens förslag till kassör för två år är omval  
Lars-Gunnar Arvidsson. 
Årsmötet beslutade att: 
Välja Lars-Gunnar Arvidsson till kassör för två år. 
 

§ 11 Val av två eller tre ledamöter 
Valberedningens förslag till ledamöter för två år är omval Peter 
Håkansson och nyval Mia Alfredsson. 
Årsmötet beslutade att: 
Välja Peter Håkansson och Mia Alfredsson till ledamöter för två år. 
Inga fler ledamöter står på tur att avgå. 
  

§ 12 Val av två styrelsesuppleanter (1 år) 
Valberedningens förslag till styrelsesuppleanter för ett år är nyval Ola 
Söderdahl och Anders Eriksson. 
Årsmötet beslutade att: 
Välja Ola Söderdahl och Anders Eriksson till styrelsesuppleanter för ett 
år. 
 

§ 13 Val av revisor (1 år) 
Valberedningens förslag till revisor för ett år är omval Gunilla Ohlsson 
Årsmötet beslutade att: 
Välja Gunilla Ohlsson till revisor för ett år. 
 

§ 14 Val av revisorssuppleant (1 år) 
Valberedningens förslag till revisorssuppleant för ett år är omval Benny 
Nilsson. 
Årsmötet beslutade att: 
Välja Benny Nilsson till revisorssuppleant för ett år. 
 

§ 15 Val av valberedning (1 år) 
Årsmötets förslag till valberedning för ett år är omval Karl-Erik Lindström. 
Årsmötet beslutade att: 
Välja Karl-Erik Lindström till valberedning för ett år. 
 

§ 16 Fastställande av årsvgift 
Styrelsens förslag är oförändrad årsavgift 150 SEK. 
Årsmötet beslutade att: 
Fastställa årsavgiften till 150 SEK. 
 

§ 17 Motioner till årsstämman 
Inga motioner hade inkommit. 

 
§ 18 Rapporter 

Ulf Wilhelmsson rapporterade att diskussioner förs med kommunens 
Daniel angående trafiksituationen i Matvik. Hastigheten bör sänkas från 
70 till 30 khm/tim i området. Tider & tilläggsskyltar vid parkeringarna bör 
ändras och de två handikapplatserna bör utökas till fler. 
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§ 19 Övriga frågor 

• Ordförande och kassören tecknar firman var för sig. 
• Sven Eriksson beslutades bli hedersmedlem i föreningen. 
• Styrelsen tar reda på kostnad för att ansluta sig till Svenska Sjö 

vilket ger medlemmarna lägre försäkringspremie. 
• Det har förekommit stölder av bensindunkar. Vad kan vi mer 

göra åt stölderna? Intresset har tidigare varit svagt när det gäller 
att gå vakt i hamnen. Bevakningskameror tillåts troligen inte 
heller av Länsstyrelsen.  

• Skylten på bryggan vid sjösättningsrampen om tilläggning 
förbjudet bör plockas bort. 

• Projektstöd ska sökas för att kunna göra en förstudie om vilken 
service som är tänkbar i hamnen. En sjömack är mångas 
önskemål.  

• För att försöka få bättre årsmötesdeltagande kommer nästa 
årsmöte att hållas senare på våren. Enligt stadgar ska mötet 
hållas senast juni. 

• Lyse längst ut på alla bryggor är ett önskemål från flera 
medlemmar. 

• Rampen behöver lagas. 
• Det är dags att vårrusta hamnen. Intresserade att hjälpa till är 

hjärtligt välkomna den 14/4 kl.14 
 

§ 21 Mötet avslutas 
Ordförande tackade alla för ett konstruktivt årsmöte samt förklarade 
detsamma för avslutat. 
 

 
 

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

 
 
----------------------------------------------------------- 
Ove Martinsson, Justeringsman 
 
 
----------------------------------------------------------- 
Sune Martinsson, Justeringsman 
 
 
----------------------------------------------------------- 
Mia Alfredsson, Sekreterare 

 


