
 

 

Protokoll fört vid ÅRSMÖTE I Matviks 
Bryggförening 

Onsdagen den 25 februari 2014 
 

 

Plats: Folkets hus                        
Närvarande: 40 st medlemmar. 

 
§1 Mötets öppnande. 
Mötet öppnades av föreningens ordförande Per-Anders Hansson 
 
§2 Årsmötets stadgeenliga utlysande  
Årsmötet belslutade att kallelse skett enligt stadgarna. 
  
§3 Val av ordförande/sekreterare för mötet. 
Till ordförande valdes Karl-Erik Lindström och sekreterare valdes Anders Eriksson. 
 
§4 Val av 2 justeringsmän tillika rösträknare för mötet. 
Årsmötet valde Klas Eriksson och Evert Karlsson till justeringsmän samt rösträknare. 
 
§5 Föregående årsmötesprotokoll  
Årsmötet lade föregående mötesprotokoll till handlingarna.  
 
§6 Styrelsens verksamhetsberättelse 
Per-Anders läste upp verksamhetsberättelsen och även den lades till handlingarna 
 
§7 Behandling av styrelsens årsredovisning 
 Lars-Gunnar Arvidsson läste upp och redogjorde så lades den till handlingarna 
 
§8 Revisorernas berättelse 
Per-Anders läste upp revisionsberättelsen som rekommendera årsstämman att bevilja styrelsen 
ansvars frihet för räkenskapsåret. 
 
§9 Beviljande av ansvarsfrihet för styrelsen för det gångna verksamhetsåret 
Årsstämman beviljade ansvarsfrihet med ett rungande, ja. 
 
§10 Val av två styrelseledamöter 
Årsmötet valde Anders Eriksson till ledamot, omval 2 år.  
Årsmötet valde även Peter Håkansson, omval på 2 år. 
 
§11 Val av ordförande och kassör 
Ordförande Per-Anders Hansson har ett, 1 år kvar. 
Årsmötet valde att till kassör utse Lars-Gunnar Arvidsson, omval 2 år. 
 
 
 
 
 



 

§12 Val av två styrelsesuppleanter 
Till suppleant valdes Sven Eriksson. 
Till suppleant valdes Magnus Håkansson  
 
§13 Val av revisor 
Årsmötet valde Gunilla Ohlsson, omval på 1 år 
 
§14 Val av revisorsuppleant 
Årsmötet valde Benny Nilsson, omval på 1 år. 
 
§15 Val av valberedning 
Årsmötet valde Karl-Erik Lindström som sammankallande, och Ingolf Brorsson till 
valberedning, båda omval. 
 
§16 Fastställande av årsavgift 
Årsmötet beslutades att årsavgiften för 2014 ska ligga kvar på 100 kr. 
 
§17 Motioner till årsmötet  
Årsmötet hade inga motioner att behandla. 
 
§ 18 Rapporter 
Peter Håkansson gick igenom gästhamnsplatserna 
 
§ 19 Övriga frågor 
Årsmötet valde att ordförande Per-Anders Hansson och kassör Lars-Gunnar Arvidsson får 
teckna föreningen, var för sig eller tillsammans. 
Vi ska försöka att bredda gästplatserna vid mastkranen. 
Vi ska hjälpa kommunen att ha koll på platserna vid mastkranen, så att folk inte  
ligger där för länge. 
Evert Karlsson på Kalvö kollade om det finns något intresse för hjärtstartare. 
Vi ska försöka att sätta upp reflexer längst ut på bryggorna. 
Vi hade också Karlshamns båttvätt där och dem gick igenom lite vad som kommer  
att hända i Matviks hamn. 
 
§20 Mötets avslutande 
Ordförande för årsmötet, Karl-Erik Lindström, tackade och avslutade mötet. 
 
  
  
  
  
  
______________________________ _____________________________  
Karl-Erik Lindström, ordförande Anders Eriksson, sekreterare 
 
 
 
______________________________ _____________________________ 
Magnus Håkansson, justerare Peter Håkansson, justerare 


