
Matviks Bryggförening    2019-02-05 
Styrelsemöte 1 
  
   
  
  
Plats:              Föreningsboden Matvik  
  
Närvarande                     Mia Alfredsson                                         
  Ulf Wilhelmsson 
   Ingolf Brorsson 
   Peter Håkansson 
   Anders Eriksson 
   Karl-Erik Lindström 
         

 
  
  
§ 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 mötesprotokoll 
                    Skåpet till hjärtstartaren är inte monterat än. 
                    Ola ska rapportera om sophämtningen till nästa gång. 
                    Beslut att inte skaffa Facebook just nu.  
          
 
§ 6   Ekonomiska frågor 

Lars-Gunnar har fått in en faktura från Avarn på en retroaktiv höjning 
som stämmer överens med avtalet. 
Elräkning på förbrukning i föreningsboden har kommit och den ska 
kollas innan den betalas. 

    
 
§7 Status parkering 

Omskyltning är på gång. Det blir fler platser med 30 dagar och något 
färre med 7 dagar. Tilläggsskylt ”Klass 1” kommer att tas bort. 
 
 



 
§8 Säkerheten i hamnen 
  Stölder av bensin och inbrott i bodar har förekommit under hösten. 
 
 
§9 Framtida bevakning 
  Offerter har kommit in från Avarn & Securitas. 
  Beslut togs att välja Securitas från 1 mars. 
 
 
§10 Nya vagnar till bryggorna. 
  Föreningen har fått investeringsbidrag från kommunen. 
  Anders & Peter kollar vilka vagnar som ska köpas in. 
 
 
§11 Matvikshamnsdagen 

Det datum vi tidigare bestämt ska ändras för att vi ska kunna få hit 
Peter & Techmedico. Nytt datum blir 31 augusti. 

 
 
§12 Övriga frågor 
  Ansökan om EU-medel för att utveckla hamnen är inskickat. 
  Tiden för kommande styrelsemöten är kl 18.00 
  Karl-Erik (valberedning) meddelar att ersättare till styrelsen behövs. 
  Kan vi få tag i fler som vill annonsera på hemsidan? 
  Peter har redovisat antalet gäster i hamnen i sommar till RGS. 
   
 
§13 Mötets avslutande 

Ordföranden tackade för intresset och avslutade mötet! 
  
 
  
   

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

  
  
-----------------------------------------------------------  
Anders Eriksson                Justeringsman  
  
  
-----------------------------------------------------------  
Mia Alfredsson Sekreterare  


