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Plats:   Föreningsboden Matvik  
 
Närvarande                     Per-Anders Hansson 
  Lars-Gunnar Arvidsson 
  Ulf Wilhelmsson 
  Ingolf Brorsson 
                                        

 
 
§ 1 Mötets öppnande 
 Ordförande hälsade välkomna och förklarade mötet för öppnat. 
 
§ 2 Val av ordförande/sekreterare vid frånvaro 

Ordinarie ordförande var på plats 

Styrelsen beslutade 
att välja Ulf W även till Sekreterare 

  
§ 3 Val av justeringsman att jämte ordförande justera dagens protokoll 
 Styrelsen beslutade 
 att välja Per-Anders till justeringsman.  
 
§ 4 Godkännande av dagordning 
 Styrelsen beslutade 
 att godkänna dagordningen. 
 
§ 5 Föregående mötesprotokoll 
 Lämnades utan kommentarer.  

 
§ 6 Bevakning 

Ulf föreslår styrelsen att: 
Vi startar upp bevakning av hamnen med väktare under våren. 
Styrelsen beslutade att: 
Vi startar upp bevakning av hamnen med väktare under våren. 
Finansieringen diskuterades och  

styrelsen beslutade att: 
En förfrågan om en frivillig ”bevakningsavgift” på 50 kr ska gå med i 
medlemsutskicket för 2017.  
Styrelsen föreslår sedan årsmötet att höja medlemsavgiften med 50 kr 2018 och 
framåt. 

 
§ 7 Gästplatser 

Vi har fått in en förfrågan om att lägga in vår hamn i ett elektroniskt 
gästhamnsprogram. Programmet bli tillgängligt för alla semestrande båtar 
genom en så kallad App.  
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Vi kan då även starta upp ett system där båtplatsinnehavarna kan ”grönskylta” 
sin plats när de är iväg en längre tid och på det viset får vi tillgång till fler 
gästplatser. 
Det finns naturligtvis en del kostnader i samband med detta men säkerligen 
kommer detta i framtiden att konkurrera ut den så kallade gästhamnsguiden. 
Peter är påläst på detta och får presentera det mer utförligt vid nästa 
styrelsemöte. 
 

§ 8 Inför årsmötet 
Det mesta verkar under kontroll inför årsmötet, närvarade styrelsemedlemmar 
skrev på årsberättelsen på mötet övriga, ta kontakt med Lars-Gunnar för 
påskrift. 
Valberedningen var på plats genom Karl-Erik. 
Följande är läget inför årsmötet: 

• Ulf:s (ordförande) mandat går ut, omval/nyval på två år 

• Lars-Gunnar:s (kassör) mandat fortsätter ett år till 

• Peter:s (vice ordförande) mandat fortsätter ett år till 

• Anders (sekreterare) mandat fortsätter ett år till 

• Ingolf:s (ledamot) mandat fortsätter ett år till 

• Per-Anders (ledamot) mandat går ut, omval/nyval på två år 

• Claes & Sven:s (suppleanter) mandat går ut, omval/nyval ett år 

• Gunilla & Benny:s (revisor/suppleant) mandat går ut, omval/nyval ett år 
 
Valberedningen startar sitt arbete. 

 
§ 9 Uppföljning per ansvarsområde 

Ulf 
Berättade om mötena med Skärgårdsföreningen. 
 
Lars-Gunnar 
1. Föredrog fjolårets bokslut 
2. Presenterade budgetförslag för 2017 
 
Ingolf 
--- 
 
Per-Anders 
Tar tillsammans med Ingolf tag i stolarna som ska kläs om. 

 
§ 10 Mötet avslutas 

Ordförande tackade alla för kvällens möte och förklarade 
det för avslutat. 

 
 

----------------------------------------------------------- 
Ulf Wilhelmsson, Ordförande/sekreterare 

 
---------------------------------------------------------- 
Per-Anders Hansson, Justeringsman 


