
Matviks Bryggförening    2018-05-25 

Styrelsemöte 3     
  
   

  

  

Plats                                 Ekö 1:37  

  

Närvarande                     Mia Alfredsson                                         

  Ulf Wilhelmsson 

   Anders Eriksson 

   Ingolf Brorsson 

        

      

 
  

  

§ 1  Mötets öppnande  

  Ordförande hälsade välkomna och förklarade mötet för öppnat.  

  

§ 2  Val av ordförande/sekreterare vid frånvaro  

                  Styrelsen beslutade att: 

Ingen frånvaro.  

                     

§ 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 protokoll 

Mail ska skickas till alla medlemmar som vi har mailadresser till 

angående nya regler GDPR 

         

§ 6   Avstämning äldre punkter 

• Ingolf åker till Biltema för att köpa in verktyg till boden 

• Peter har kollat skåp till hjärtstartaren för att kunna sätta upp den 

ute. Skåp köps in. 

• Vi avvaktar med inköp av hopfällbara bord till nästa säsong om 

behov finns. 

   

§7 Utemöbler 

  Föreningen fick gamla kioskens möbler när kiosken revs. 

  

§8 Inköp av vagnar till bryggorna  

Tre ”Mjölkkärror” är beställda och ska testas när de kommer. 

 

§9 Föreningsboden 



• Uppfräschning av boden görs 31 maj 

• På infotavlan hängs information om Bryggfesten 18/8 och om 

betalning av medlemsavgiften. 

• Anslag om bevakning och bryggfest sätts upp i trottoarpratarna. 

 

§10 DNA-märkning 

Söndag 3/6 kl 15.00 

 

 

§11 Uppföljning från årsmötet 

• Svenska Sjö kommer och presenterar sig på årets sista möte. 

• Skylten ”Förbjuden tilläggning” bör bytas. Ulf kollar med Johnny. 

• Ulf frågar även Johnny om material för att sätta upp belysning 

längst ut på bryggorna. 

• Rampen är lagad. 

   

 

 

§12 Uppföljning per ansvarsområde 

• Peter har löst bemanning i gästhamnen hela säsongen. 

• Lars-Gunnar meddelar att det är 241 betalande medlemmar. 

• Daniel Camenell på Kommunen har lovat att ordna ändring av 

parkeringsskyltar samt ändra hastigheten till 30 km/h. 

 

§13 Övriga frågor 

  Alla funderar på om vi kan komma på nya idéer till Bryggfesten. 

 

§14 Mötets avslutande 

Ordföranden tackade för intresset och avslutade mötet! 

    

  
 

  

  

  

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

Ulf Wilhelmsson  Ordförande  

  

  

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

Anders Eriksson Justeringsman  

  

  

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

Mia Alfredsson Sekreterare  


