
Matviks Bryggförening    2018-08-08 

Styrelsemöte 4     
  
   

  

  

Plats                                 Föreningsboden Matvik  

  

Närvarande                     Ola Söderdahl                                         

  Anders Eriksson 

   Ingolf Brorsson 

   Lars-Gunnar Arvidsson 

   Ulf Wilhelmsson 

        

      

   

 
  

  

§ 1  Mötets öppnande  

  Ordförande hälsade välkomna och förklarade mötet för öppnat.  

  

§ 2  Val av ordförande/sekreterare vid frånvaro  

                  Styrelsen beslutade att: 

Protokoll förs av ordföranden.  

                     

§ 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               Avstämning äldre punkter 

• Ingolf lämnade över en lista på verktyg som behöver köpas in. Ulf 

ser till att de köps in. 

• Peter har undersökt skåp till hjärtstartaren för att kunna sätta upp 

den ute. Skåp köps in. 

         

§ 6   Planering kring Matvikhamnsdagen 

• Utbildning i HLR kommer att ske i Techmedico:s regi. De har med 

sig två tält som samordnas med våra, första utbildningstillfället 

startar kl.10:00. 

• Intresset för ytterligare DNA märkningstillfällen undersöks på 

Matvikhamnsdagen, förslag för utförandedag är den 26/8.  

• Kaffe och kakor säljs i vanlig ordning, Lars-Gunnar behöver hjälp 

med försäljningen, förslaget är Mia. 

• Ulf frågar Kerstin om hon vill baka bullar till försäljningen. 



• Lotterier, Mia har ordnat en del vinster och Ola ordnar fler. Ulf 

köper hem lottringar och lägger i boden.  

• Tälten byggs som vanligt på fredagskvällen med start kl.17.  

• Bord & stolar finns dels i gamla mob.förådet, dels i boden men 

även i förrådsboden. 

• Korvgrillning, dispens för grillning söks av Ola hos länsstyrelsen. 

Lulle tillfrågas om han kan ta över som ”grillmästare” efter Ingolf. 

• Peter & släktbandet står för årets underhållning. 

• Utställare, Ola tillfrågar Marincompaniet om de kan visa något 

utställningsobjekt. Ulf tillfrågar Peter på Jonetti om samma sak. 

• Ola frågar SSRS om de har möjlighet att närvara. 

• Veteranbåtarna är tillfrågade och kommer som vanligt. 

• Lotteripriser gicks igenom och justerades. 

• Ola spärrar av delar av parkeringen kring föreningsboden så våra 

tält får plats. 

• Anders gör de inköp som behövs inför dagen med erfarenhet från 

föregående års åtgång. 

• Peter tar fram och lägger ut en tipspromenad. 

• Dagen börjar kl.10 med HLR utbildningen, vi samlas kl.09:30 

• Affisch för dagen är uppsatta i hamnen och på boden, inlägg på 

Facebook görs i diverse grupper. UW tar fram inbjudan i .jpg 

format. 

• Evenemanget ligger på ”Visit Karlshamn”. 

• Påminnelse skickas ut av Lars-Gunnar via mail om dels 

Matvikhamnsdagen men även om HLR utbildningen 

• Kvällsaktiviteten är öppen för alla! Berättas under dagen! 

• Ulf ser till att papper, pennor o.s.v. köps in. 

   

§7 Inköp av vagnar till bryggorna 

Inköp av tre vagnar har gjorts, en är monterad och placerad på brygga 

1. De två övriga monteras så fort tid finnes.  

  

§8 Övriga frågor  

• Det har åter varit inbrott i några sjobodar och drivmedel har 

försvunnit, Ulf tar kontakt med vårt vaktbolag och lyssnar om de 

gjort någon iakttagelse. 

• Avtalet med vaktbolaget sägs upp för omförhandling (Ulf) 

• Arrangörerna av Swimrun tävlingen har skickat ett stort tack till oss 

via Ola. 

• Ola ta kontakt med kommunen angående sophanteringen i 

hamnen, som det är nu fungerar det inte i högsommartid! 

• Lars-Gunnar gick igenom det ekonomiska läget vilket ser bra ut. Vi 

har för tillfället 241 medlemmar vilket är en minskning med ca 60 

medlemmar. Vi får rannsaka oss om det har med verksamheten 

att göra eller om man helt enkelt glömmer bort att betala sin 

medlemsavgift eftersom vi inte skickar med något inbetalningskort 

längre. 

 

§9 Mötets avslutande 

Ordföranden tackade för intresset och avslutade mötet! 

 



 

 

  

  

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

Ulf Wilhelmsson  Ordförande  

  

  

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

Anders Eriksson Justeringsman  

  

  


