
Matviks Bryggförening    2017-06-27 
Styrelsemöte 4      
  

   

  

  

Plats:     Klubbvagnen i Matvik  
  

Närvarande                     Lars-Gunnar Arvidsson   
  Ingolf Brorsson                                         
  Ulf Wilhelmsson  

                                         Peter Håkansson    
  Mia Alfredsson 

   Anders Eriksson 
     

 
  

  
§ 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 Anders Eriksson 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 genomfört en omgång till med DNA märkning. Denna gång 

märktes 14 stycken båtar. 

Märkvätskan är nu slut, eftersom detta har varit en uppskattad 

säkerhetshöjande aktivitet bör vi skaffa hem mer. 

Peter kontrollerar och återkommer 

Ulf föreslår styrelsen att: 

Vi köper hem en ny sats märkvätska 

Styrelsen beslutar att: 
En ny sats märkvätska köps hem av halva storleken! 

 



• Vi har fått ihop 5 båtar som ställer upp som säkerhetsbåtar 
under ”Swim-Run”. Fler intresserade? 

 
 
  Peter  

• Gästhamnsverksamheten är igång och fungerar. 

 
Lars-Gunnar 

• Redogjorde för det ekonomiska läget.  

• Medlemsantal hittills är 292st. 261st har hittills betalat den 
extra bevakningsavgiften. 

• Hemsidan har gett 1600 i inkomst 
 
Ingolf 

• Ingolf föreslog styrelsen att: 

Ett par satser bultar och muttrar till vagnarna köps in. 
Styrelsen beslutar att: 
Ett par satser bultar och muttrar till vagnarna köps in. 
Ingolf får i uppdrag att göra inköpet. 

 
Anders 

• Anders föreslog styrelsen att: 
Köpa in en verktygslåda med de vanligaste verktygen. 
Styrelsen beslutar att: 
Köpa in en verktygslåda med de vanligaste verktygen. 

Ingolf får i uppdrag att köpa in verktygslådan. 
 

Per-Anders 
• Ej närvarande 

 
Mia 

• -- 

 
 
 
§7 Framtid Matvikshamn 

Samarbetet med Hällaryds Skärgårdsförening har fortsatt, det har 
utkristalliserats följande förbättringspunkter i hamn & skärgård: 
Båtmack/bilmack, båtbottentvätt/spolplatta, butik/kiosk/servering, 
handikappanpassning av hamnen, infrastruktur inkl fiber & laddstolpar 
för elbilar, husbilsuppställning samt förutsättningar för 
permanentboende i skärgården (blåljus, sjuktransporter, hemsjukvård 
etc). 

För att gå vidare med dessa punkter behöver det göras en 
professionell förstudie. Förstudien behöver göras av en projektledare 
samt av sakkunniga inom respektive område.  

 
Projektledaren behöver styrning vilket vi bör göra med en styrgrupp. 
Styrgruppen bör bestå av två medlemmar från Matviks bryggförening, 
två från Hällaryds skärgårdsförening samt en från markägaren 
(kommunen). 



Hur kan man finansiera det hela? 

Jo, det finns en bra möjlighet att söka pengar via Sydostleader som i 
grund är EU pengar som hanteras via Jordbruksverket.  

Bodil, Bengt & jag har träffat kommunens glesbygds utvecklare samt 
en representant från Sydostleader och de är positiva till en ansökan 
från oss. 

 
Ulf föreslår att: 

Föreningen går vidare med att tillsammans med Hällaryds 
skärgårdsförening ansöka hos Sydostleader om medel för en förstudie 
enligt ovan. 

 
Styrelsen beslutar att: 
Föreningen går vidare med att tillsammans med Hällaryds 
skärgårdsförening ansöka hos Sydostleader om medel för en förstudie 
enligt ovan. 

 
Styrelsen tar fram två namn som kan sitta med i ovan nämnda 
styrgrupp. 

 
Styrelsen beslutar att: 
Ulf & Mia intar posterna i ovan nämnda styrgrupp. 
 

§8 Planering av Matvikhamnsdagen 
  Upplägget för dagen gicks igenom 
 
§9 Övriga frågor  

Parkeringsfrågor, klass 1, släpar, o.s.v. det är lite röra i vad som gäller 
men Peter pratar med kommunen och reder ut vad som gäller 

 
§11 Mötets avslutande 

Ordföranden tackade för intresset och avslutade mötet! 
    
  

  

  
  

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

  

  

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

Anders Eriksson  Justeringsman  
  

  

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


