
PROTOKOLL 1(4) 
Datum Protokollsnr 

2010-03-20 årsmöte 
  

 
Grötviks Segelsällskap 

  
 

  
 

Medlemsmöte 

Tid 2010-03-20 

Plats Plats Folkets hus i Söndrum, Art; Medlemsmöte 

Distribueras till Styrelsen samt protokolljusterare 

 

§1 Val av ordförande och sekreterare 

Mötet valde Sven Palmkvist till ordförande och Joakim Stare till sekreterare. 

 

§2 Val av två protokolljusterare och tillika rösträknare 

Till protokolljusterare och tillika rösträknare valdes Evert Grahn och Peter Graf. 

 

 

§3 Fastställande av röstlängd 

Mötet beslutade att använda medlemsregistret som röstlängd.  

 

§4 Fråga om mötet är behörigen utlyst 

Mötet ansågs vara behörigen utlyst.  

 

§5 Fastställande av dagordning  

Dagordningen godkändes med två tillägg under information från styrelsen, 
dumpningstillstånd och sjösättningsrampen. 

 

 

§6 Föredragning av styrelsens årsredovisning 

Sven Palmkvist redovisade verksamhetsberättelsen för 2009 och mötet godkände 
denna som styrelsens årsredovisning. 

 

§7 Revisorernas berättelse 

Revisorn Maj-Louise Larsson läste upp revisionsberättelsen som godkändes av 
mötet. 

 
 

§8 Fastställande av resultat- och balansräkning 

Resultat- och balansräkningen för 2009 fastställdes, och godkändes.  
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§9 Fråga om disposition av årets resultat 

Styrelsen föreslog att ballansera årets vinst på 85 000:- till nästa år. Disposition av 
årets resultat godkändes av årsmötet. 

 

 

§10 Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen 

Styrelsen beviljades ansvarsfrihet av årsmötet. 

 

 
 

§11 

 

Anmälda ärenden – motioner 

En motion har kommit in angående flera delägares rätt till en och samma båtplats. 
Motionen har dock inkommit för sent enligt stadgarna. Detta tilltrots diskuterades 
frågan, och mötet beslöt att styrelsen arbetar vidare tillsammans med ansvariga för 
motionen. 

 

§12 Fastställande av arvode till styrelsen 

Styrelsens arvode för 2010 fastställdes till ett basbelopp som fördelas mellan 
styrelsemedlemmarna. 

 

§13 Fastställande av verksamhetsplan och budget för verksamhetsåret 
2010 

Sven Palmkvist redovisade verksamhetsplanen 2010 och Bo Larsson redovisade 
budgeten för 2010. Budgeten innehåller en investering på 250 000kr för nya 
uppställningsplatser. Mötet godkände verksamhetsplanen och budgeten. 

 

§14 Val av styrelse 

a. Ordförande för en tid av ett år. Sven Palmkvist valdes till ordförande  
b. Val av tre ordinarie ledamöter för en tid av två år: Omval av Bo 

Larsson, Claes Magnusson och Joakim Stare samt Thomas Larsson ersätter 
Hans Roth. 

c. Val av två suppleanter för en tid av ett år: Omval av Gösta Köning och 
nyval av Johan Sölve 

 

§15 Val av revisor 

a. Val av en ordinarie revisor för en tid av två år: Nyval av Mikael Strutz 
b. Val av två revisorsuppleanter för en tid av ett år: Omval av Peter 

Willner och Morgan Eriksson 

 

§16 Val av valberedning 

a. Val av tre ordinarie ledamöter för en tid av ett år: Omval av Torbjörn 
Jonsson, Dan Johansson och Kenneth Elofsson 

b. Val av en suppleant för en tid av ett år: Omval av Anders Schager 
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 Information till och från styrelsen 

a) Nytt område för båtuppställning samt flyttning av mastskjul ok enligt 
förslag redovisat på mötet. 

b) Hantering av bommar under vintern, bryggvärdarna diskuterar detta under 
året för en eventuell ändring vid höstmötet. Förslag att bojarna märks. 

c) När det gäller önskemål om breddning av båtplatser arbetar styrelsen vidare 
med omlokalisering av båtar. 

d) Avtalstiden med kommunen har förlängts till tio år. Avtalet innefattar 
möjligheten att hyra ut områden av hamnen till hamnanknuten verksamhet. 

e) Utvecklingsplan för Grötvikshamn 
! Styrelsen tittar vidare på möjligheten och behovet av ny 

brygga 
! Sven visade möjlig placering av ett bryggkafé. Det övervägs 

inom styrelsen att klubben står för materialkostnader för ett 
trädäck. Övriga kostnader och tillstånd skall nyttjaren stå för.  

! Diskussionen fördes kring en kaféetablering i hamnen. En 
handuppräckning företogs i avsikt att utläsa opinionen i 
frågan. En övervägande majoritet av mötesdeltagarna ställde 
sig positiva till en försöksverksamhet på två till tre år. 

! Styrelsen har skickat en skrivelse till kommunen om 
önskemål att etablera en utsiktsplats på piren utanför brygga 
5. 

f) Uppvisning av försäkringsbrev av båtplatsinnehavare har blivit bättre, 
klubben lämnar inte ut information om försäkringar och försäkringstagare. 

g) Klubben har fått dumpningstillstånd av muddermassor till havs, tillståndet 
är på tre år och gäller för dumpning under oktober till december med krav 
på provtagning av massorna, Sven redogjorde för bakgrunden till beslut. 

h) Styrelsen får uppdrag att titta på hur rampen för upptagning av båtar kan 
förbättras med t.ex. ny brygga, bom och uppställningsplats för bil med 
trailer. Viktigt att beakta är tillgängligheten för sjöräddningen. Rampen går 
inte att göra djupare pga. berg. Avgift för icke medlemmar som utnyttjar 
rampen fastställdes till 100kr per gång. Mötet beslöt att investera i ny 
brygga vid rampen enligt offert på 35 000kr + moms, två båtplatser går 
bort. 

i) Badstegar sköts av kommunen. 
j) Övriga frågor: 

! Styrelsen har inte hört något om några internationella krav 
på inhägnad av hamnen. 

! Det pågår för närvarande inga diskussioner med kommunen 
om att förlänga piren. 

! Frågan om vatten och avlopp ligger hos kommunen.  
! Inget krav på att hamnen måste bygga en 

avloppsuppsamlingsanläggning lika den som finns inne i 
Nissan. 
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§18 Avslutning 

        Mötets ordföranden Sven Palmkvist tackade deltagarna för visat intresse och  
        förklarade mötet avslutat.  
 
 
 
Vid protokollet 
 
 
 
 
Joakim Stare 
 
Justerat    Justerat 
 
 
 
 
Evert Grahn    Peter Graf  



Verksamhetsberättelse för Grötviks Segelsällskap 2009  
 
Styrelsen för Grötviks Segelsällskap avger härmed följande berättelse för verksamhetsåret 
2009: 
 
Styrelsen har under året haft följande sammansättning. (Valda på årsmötet 28 mars 2009) 
 
Styrelse 
Ordförande:   Sven Palmkvist 
Kassör   Bo Larsson 
Sekreterare   Joakim Stare 
Ledamot   Leif Gudundsson 
Ledamot   Claes Magnusson 
Ledamot   Clas-O Löfqvist 
Ledamot   Hans Roth  
Suppleant   Thomas Larsson 
Suppleant   Gösta König 
 
Revisorer 
Revisor   Maj-Louise Larsson 
Revsor   Mats Jansson 
Revisorsuppleant  Peter Willner 
Revisorsuppleant  Morgan Eriksson 
 
Valberedning 
Ordinarie:   Torbjörn Jonsson 

Dan Johansson 
Kenneth Elofsson 

Suppleant:   Anders Schager 
 
 
Kommittéer: 
Motorbåtskommittén  Gösta König 
Bevakningskommittén  Kaj Adolfsson 
Seglings- och ungdomskommittén Vakant 
 
Möten 
Styrelsen har under året haft 9 st protokollförda sammanträden. 
 
Årsmötet hölls den 28 mars, och allmänt höstmöte den 17 oktober. 

 
GSS aktiviteter 2009 
 
Segling 
Spangenbergseglingarna arrangerades den 15 augusti. Trots ett gediget arbete av kommittén 
anmälde sig inga båtar till evenemanget. Trist, då ett stort förberedelsearbete lagts ner. Många 
medlemmar har verbalt sagt sig vara angelägna om att Spangenbergseglingen fortlever. Men 
verkligheten visade sig i år vara en annan. Styrelsen vill dock rikta ett varmt tack till de 
medlemmar som arrangerade årets Spangenberg ! 



Ungdomsverksamhet 
Ungdomsseglingar har genomförts under året, med intresserade föräldrar som främsta 
organisatörer. Svårigheten att rekrytera frivilliga ledare kvarstår. 
 
Bevakning 
Bevakning av hamnen har även i år, genomförts av medlemmarna, efter ett schema, som 
bevakningsgruppen gjort upp. Verksamheten har i stort fungerat mycket bra. I de fall som där 
förhinder förelegat för den ansvarige, har byten i regel kunnat genomföras. 
 
Arbeten i hamnen 
Följande åtgärder har under året vidtagits: 
 
På brygga 8 och brygga 10 har ombyggnad skett till bredare platser och vid brygga 10 har 
även nya förtöjningar lagts ut. Mastkranen har reparerats. Brygga 2 har förbättrats och en del 
arbete återstår. Vattenledningar och elledningar har lagats och förbättrats. Bommar har lagats. 
 
Bommar 
Vid höstmötet den 17 oktober, beslöts att låta bommarna ligga i över vintern för de bryggor 
som så önskade. För att täcka ev skador, beslöts även att en avgift på 200 kr per plats skulle 
debiteras innehavaren av platsen. 
 
Personal 
Under Hamnkaptenens semester, har den löpande verksamheten skötts av tillfälligt anställd 
personal, vilket fungerat mycket väl. 
 
Utveckling av hamnen 
Under året har arbetet med att skapa ytterligare uppläggningsplatser påbörjats. Ett område, 
som ingår i vårt avtal med kommunen, har tidigare inte utnyttjats. Området, som ligger norr 
om vårt område och öster om nuvarande mastskjul, har avverkats på skog. Tillstånd för detta 
har inhämtats från länsstyrelsen. Avsikten är att färdigställa platsen under första halvåret 
2010. Här kommer plats att finnas för c:a 20 större båtar, som kan ligga skyddat av den 
omgivande skogen. 
 
Det båthus, som disponeras av sjöräddningen, har överlåtits från staten till Halmstads 
kommun, som i sin tur avser att upplåta det till sjöräddningens verksamhet i vår hamn. 
 
Styrelsen har verkat för att service till medlemmar och gäster i form av försäljning av 
dagligvaror och servering skall kunna etableras i hamnen. För detta krävs det en byggnad av 
något slag. Frågan har ställts till föreningen Livbojen om att få nyttja den kioskbyggnad, som 
ligger på vårt område, och inte används mer än några få dagar under året. Tyvärr har 
företrädare för Livbojen varit direkt negativa och avvisande till en sådan lösning, vilket 
styrelsen beklagar. 
 
Ordning och reda börjar vi få i hamnen. Uppvisande av försäkringsbrev och märkning av 
båtar, vaggor och vagnar har förbättrats. Men än återstår lite för att nå de 100 % som vi vill 
ha, och som vi tycker är en självklarhet. 
  
Förhandlingar har förts med Halmstads kommun om längre tid för vårt avtal om hamnen. 
Detta har resulterat i, att Tekniska nämnden den 12 november 2008, §123, fattade beslut om 
att teckna ett tioårigt avtal med GSS. Därefter har ytterligare diskussioner förevarit ang 



justering av vissa paragrafer i avtalet. Det nya avtalet undertecknades den 11 december 2009, 
och gäller i 10 år med start den 1 januari 2010. 
 
Avtal om ”Säker hamn”, har tecknats med försäkringsbolaget If. Avtalet innebär bl a att 
medlemmar i GSS erhåller 15 % rabatt på sin båtförsäkring. 
 
Övrigt 
Styrelsen företog den 9 juni, ett studiebesök i Skallkrokens  hamn, för att informera sig om 
hur verksamheten där bedrivs. Ett synnerligen  intressant besök, med god information från 
styrelsen. 
 
Hemsidan har under året moderniserats. 
 

Gymnastiken, som pågått några år, har fortsatt. 
 

Vi har haft 350 gästnätter, och cykeluthyrningen har inbringat 1072 kr, vilket belopp skänkts 
till Sjöräddningssällskapet. Föreningen hade vid utgången av verksamhetsåret 619 
medlemmar. 
 
Den 2 februari fylldes en buss av medlemmar, under Kai Adolfssons ledning, vilka var 
nyfikna på att ta del av det utbud av olika produkter, som visades på båtmässan i Göteborg.  
 

Den 19 november, samlades många klubbmedlemmar på restaurang Ekebacken, för att höra 
Stefan Waltersson berätta om Sjöräddningssällskapets verksamhet. Ett ämne, som lockade 
fram många frågor från medlemmar. I samband med föredraget, intogs ärtsoppa med tillbehör. 
 

Julglögg med pepparkakor bjöds det på i klubbhuset den 13 december. 
 
Samarbetet med Halmstads kommun har under året varit mycket bra, och konstruktivt. 
 
GSS:s ekonomiska resultatframgår av den avlämnade särskilda resultat- och balansräkningen. 
 

Halmstad den 11 februari 2010 
 
Styrelsen för Grötviks Segelsällskap 
 
 
Sven Palmkvist 
Ordförande 



Grötviks segelsällskap
Verksamhetsplan 2010    (2010-02-11)

Underhåll klubbhuset

Underhåll bryggor

Fortsatt arbete med hamnens utveckling

Färdigställande av det nya uppläggningsområdet

Flyttning av mastskjulet

Etablering av service 

Ev muddring

Spangenbergsegling den 21 augusti 2010

Kurs i segeltrim

Deltagande i seglingsnätverket Tylösegling (se separat info)

Sammankomst med bryggvärdar

Kursverksamhet, i samarbete med studieförbunden, för förarintyg, och VHF 

Gymnastikverksamhet

Höstträff med ärtor och föredrag

Båtbommar
Se vår hemsida www.grotvik.se

Sjösättning
24/4, 15/5, 22/5

Torrsättning
18/9, 25/9, 9/10

Städdagar
Borttagning av vaggor 2010-05-27

Framtagning av vaggor 2010-09-16

http://www.grotvik.se
http://www.grotvik.se


Tylösegling är ett nystartat nätverk för seglare i hamnarna som syns från Tylön, 

från Båstad och Halmstad till Falkenberg. Ett öppet forum för idéer och 

aktiviteter för att öka intresset för segling i regionen, både kappseglingen och 

nöjesseglingen. För seglare av seglare. 

Vår plattform för detta är hemsidan www.tylosegling.se. 

Eskadersegling

En del i att främja nöjesseglingen är vår eskadersegling till Anholt den 13–16 

maj (Kristi himmelsfärdshelgen). Ta chansen att segla till en av de mest 

fantastiska öarna i Norden tillsammans med andra likasinnade.  

Tylöcupen 

Ett av våra mål är att få fler seglare att delta på regionens kappseglingar, och ett 

sätt att främja detta är den nyinstiftade Tylöcupen med en kappsegling var från 

de deltagande klubbarna. Seglingar 2010: 

 29/5 Kölsvinet BBSS www.bbss.se 
 12/6 Hallandsseglingen FABS www.fabs.dinstudio.se 
 3/7 Tylön Runt HASS www.hss1910.nu 
 21/8 Spangenberg GSS www.grotvik.se 
 28/8 Krabbseglingen SKBS www.skallkroken.com 
 11/9 Marsten Runt LBF www.lovstaviken.se/segling

www.tylosegling.se
Medverkande klubbar är Båstad Båt- och Segelsällskap, Halmstads Segelsällskap, 
Grötviks Segelsällskap, Skallkrokens Båtsällskap, Lövstavikens Båtförening och 
Falkenbergs Båtsällskap. 

Annat som händer

• Halmstads Segelsällskap firar 100-årsjubileum i år. Under Marinfestivalen fredagen den 30 

juli blir det båtparad på Nissan, var med och fira! Lördagen den 31 juli seglas 

jubileumsregattan och HSS hoppas på över 100 deltagare så passa på att vara med på 

denna historiska segling. Se www.hss1910.nu.

• Den 21 augusti seglar vi Spangenberg i Grötvik och vi hoppas på nytändning i denna 

anrika segling. 


