
Matviks Bryggförening    2017-10-14 
Styrelsemöte 6      
  

   

  

  

Plats:     Klubbvagnen i Matvik  

  

Närvarande                     Ingolf Brorsson                                         
  Ulf Wilhelmsson  

                                         Peter Håkansson    
       

 
  

  
§ 1  Mötets öppnande  
  Ordförande hälsade välkomna och förklarade mötet för öppnat.  
  

§ 2  Val av ordförande/sekreterare vid frånvaro  
Styrelsen beslutade att: 
Välja Ulf Wilhelmsson även till mötessekreterare. 

 
§ 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               Föregående mötesprotokoll 
   Lästes upp och lades till handlingarna. 

      
§ 6   Avrapportering per ansvarsområden 
 

Ulf 
• Har haft ytterligare en träff med Skärgårdsföreningen 

angående kommande förstudie om utveckling av hamnen. Det 

är dags att göra ansökan om medel med vår förening som 

ansökande förening.  

Min ambition är att den ekonomin inte ska blandas med vår 

utan ska skötas av någon kommunal föreningstjänst. 

Se egen punkt. 
 

  Peter  
• Gästhamnsverksamheten, 42 gästhamnsnätter. 

• Förslag på en medlemsträff till hösten/vintern?! Peter 
återkommer. 

• Bommarna tas upp vid senare tillfälle. 
 



Lars-Gunnar 
• Ej närvarande men UW redogjorde för det ekonomiska läget.  

• Medlemsantal hittills är 297st. 264st har hittills betalat den 
extra bevakningsavgiften.  

 
Ingolf 

• Vill att vi tar upp frågan igen med ramper vid bryggnocken. Vi 
tar med frågan till båtrådet. 

• Vill också att ansvaret för slangar, vagnar o.s.v. tas av 
respektive brygga. 

 
Anders 

• Ej närvarande 
 

Per-Anders 
• . 

 

Mia 
• Ej närvarande. 

 

 
§7 Ansökan om projektstöd av Leader 

Bryggföreningen och skärgårdsföreningen vill genomföra en förstudie 
om förbättringar i Matviks hamn vilket fodrar ekonomiskt stöd.  
Föreningarnas ordförande föreslår att: 
Bryggföreningen blir ansökande förening med bryggföreningens 
ordförande som kontaktperson. 
Styrelsen beslutar att: 
Ge fullmakt åt ordföranden i Matviks Bryggförening (Ulf Wilhelmsson) 
att fullfölja ansökan om projektstöd av Leader 
 
 

§8 Avrapportering av ”informationsmöte miljöfrågor” 
 Kommunen tror att krav kommer på att mätningar utförs kring och i 
hamnen i framtiden. 
Båtbottentvättar och spolplattor blir krav i framtiden. Vad som blir 
fortsättningen i ärendet får vi se! 

 
 

§9 Övriga frågor  
• Båtrådet 2017-10-19, Ingolf, Peter & Ulf deltager 
• Jultallrik 28/11 Bräkne-Hoby med respektive detta år 

• Förslag att köpa in nya vagnar till bryggorna framkom av Kar-Erik, bra idé 
och ärendet tas upp för beslut när våren närmar sig. 

 

 
§10 Mötets avslutande 

Ordföranden tackade för intresset och avslutade mötet! 

    

  
 



  

  
  

-----------------------------------------------------------  

Ulf Wilhelmsson  Ordförande  
  

  

-----------------------------------------------------------  
Mia Alfredsson  Justeringsman  

  

  

-----------------------------------------------------------  
Ulf Wilhelmsson Sekreterare  


