
PROTOKOLL 1(3) 
Datum Protokollsnr 
2011-04-02 årsmöte 
  

 
Grötviks Segelsällskap 

  
 

  
 

Medlemsmöte 

Tid 2011-04-02 

Plats Plats: Staffanssalen,  Söndrums församlingshem, 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 Bo Bergkvist och Folke 
Berntsson. 

 

 

§3 Fastställande av röstlängd 

Mötet beslutade att använda medlemsregistret som röstlängd vid behov.  
 

§4 Fråga om mötet är behörigen utlyst 

Mötet ansågs vara behörigen utlyst.  

 

§5 Fastställande av dagordning  

Dagordningen godkändes med ett tillägg under information från styrelsen, 
information från Johan Sölve om uppbyggnad av nya hemsidan. 

 

 

§6 Föredragning av styrelsens årsredovisning 

Sven Palmkvist redovisade verksamhetsberättelsen för 2010 och Bo Larsson 
redogjorde för sällskapets ekonomi. Mötet godkände dessa som styrelsens 
årsredovisning. 

 

§7 Revisorernas berättelse 

Revisorn Mikael Strutz läste upp revisionsberättelsen som godkändes av mötet. 

 
 

§8 Fastställande av resultat- och balansräkning 

Resultat- och balansräkningen för 2010 fastställdes, och godkändes.  
 

§9 Fråga om disposition av årets resultat 

Styrelsen föreslog att ballansera årets förlust mot föregående års vinst. Disposition 
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av årets resultat godkändes av årsmötet. 
 

§10 Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen 
Styrelsen beviljades ansvarsfrihet av årsmötet. 

 

§11 
 
 

§12 
 
 
 

Anmälda ärenden – motioner  

Inga inkomna motioner.  

Motion från 2010 om båtplatsöverlåtelse 

Motionen skickades in av Kai Adolfsson och Bo Bergkvist till årsmötet 2010. Bo 
Bergkvist beskrev intensionerna med motionen och Sven läste upp styrelsens 
lösning på motionen daterat 2011-02-03. Kai ville att make/maka kompletteras med 
sambo. Mötet fastslog motionens lösning med detta tillägg. Motionens slutliga, och 
av årsmötet godkända utseende, framgår av bilaga 1 till detta protokoll. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

§13 Fastställande av arvode till styrelsen 

Styrelsens arvode för 2011 fastställdes till ett basbelopp som fördelas mellan 
styrelsemedlemmarna. 

 

§14 Fastställande av verksamhetsplan och budget för kommande 
verksamhetsår  

Sven Palmkvist redovisade verksamhetsplanen 2011 och Bo Larsson redovisade 
budgeten för 2011. Budgeten innehåller en faktura från muddringen 2010 samt en 
sänkning av tid för hamnkaptenen från 75% till 50%, för övrigt innehöll budgeten 
inga större investeringar. Mötet godkände verksamhetsplanen och budgeten. 

 

§15 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: Nyval av Johan 

Sölve, Gösta König och Thomas Larsson. 
c. Val av två suppleanter för en tid av ett år: Nyval av Kai Adolfsson och 

Peter Jonsson. 

 

§16 Val av revisor 

a. Val av en ordinarie revisor för en tid av två år: Omval av Mats Jansson 
b. Val av två revisorsuppleanter för en tid av ett år: Omval av Peter 

Willner och Morgan Eriksson 

 

§17 Val av valberedning 

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

b. Val av en suppleant för en tid av ett år: Nyval av Folke Berntsson. 
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§18 Information till och från styrelsen 

a) Förslag från Kenneth Elofsson att förlänga pirarmen för att på så sätt få ner 
muddringskostnaderna. 

b) Önskemål om att kunna justera bredden på båtplatserna på ett enkelt sätt. 
c) Har medlemmarna förslag eller önskemål kan detta framföras via hemsidan. 
d) Utvecklingsplan för Grötvikshamn, Styrelsen har diskuterat en utbyggnad 

av det inre stenbrottet med kommunen och kommunen utreder förslag enligt 
nedan 

! Ett promenadstråk längs öster och norr, byggd av 
flytbryggor, kostnad ca 4 miljoner kronor.  

! Byggnation av en hamn inklusive ett promenadstråk med två 
alternativ till utfart, via befintlig hamn eller en direkt utfart 
till havet. Kostnad ca 8 miljoner kronor.  

! Som förslag nummer två med ett tillägg av en rad av stugor 
utefter bergskanten som i Smögen. 

! Finansieringsförslag med ett upplägg som bostadsrätter eller 
äganderätter och där klubben sköter administrationen.  

e) Klubben har muddrat 3300m3 och har tillstånd att muddra i ytterligare tre 
år, bilder på muddringen finns på hemsidan. 

f) Tal Ship race den 5 – 8 augusti, Seglingen startar i Irland och har sin 
målgång i Halmstad. Grötvikshamn kan behöv hjälp av frivilliga för att 
sköta gästbåtar, sjösättningsrampen eventuellt extra vakter. På brygga 5 och 
8 får det ligga båtar i dubbla rader, möjlighet till c:a 60 extra platser. 

g) Johan Sölve visade den nya hemsidan som är under utveckling, hemsidan 
skall vara klar innan säsongen startar. Här kommer vara möjligt för 
medlemmar att skriva in kommentarer. Idéer och önskemål om hur 
hemsidan skall fungera kan föras in på den gamla hemsida. 

h) Flytbryggan har sålts för 35 000kronor. 
i) Övriga frågor: 

! Styrelsen tackade av styrelsemedlemmarna Leif 
Gudmundsson, ej närvarande, samt Clas-O Löfgvist som 
slutar. Clas-O har tagit över som hamnkapten efter Ingvar 
Andersson som också tackades av med en blomma. 

! Bo Bergkvist framförde medlemmarnas tack till styrelsen för 
nedlagt arbete med att utveckla hamnen. 

 

§18 Avslutning 

        Mötets ordföranden Sven Palmkvist tackade deltagarna för visat intresse och  
        förklarade mötet avslutat.  
 
Vid protokollet 
 
 
Joakim Stare 
 
Justerat    Justerat 
 
 
Bo Bergkvist    Folke Berntsson  



 

Ang motion om båtplats i Grötvik 
Antaget av GSS årsmöte 2010-04-02 

Till GSS:s årsmöte 2010, in kom en motion ang överlåtelse av båtplats i 
Grötvik. Motionen var författad av Bo Bergkvist och Kai Adolfsson. Motionen 
inkom för sent för att kunna behandlas på årsmötet. Mötet beslöt därför att 
motionen efter förtydligande av dess innehåll, skulle behandlas vid kommande 
årsmöte. 

Nuvarande huvudregel för båtplatsinnehav är att platsen skall innehas av endast 
en  ägare.  Efter det att platsen sagts upp, disponeras den av GSS för ny 
uthyrning. Båtplats får ligga ”tom” i två år utan att innehavarens rätt går 
förlorad. 

Motionen går ut på att båtplats för båt, som är samägd, skall få övertas av den 
ene ägaren efter en dokumenterad samägandeperiod av minst 5 år. Likaså skall 
båtplats få övertagas av familjemedlem till båtägare, som avlider eller vill sälja 
sin båt.  

Styrelsen har diskuterat intentionerna i motionen, och funnit att tydliga regler 
krävs för det avsedda förfarandet. 

Förslag: 

För båtplats i Grötvik, gäller följande. 

A. Gemensamt ägd båt. 
1. Båtplats i Grötvik, där båt, som är samägd av fysiska personer, ligger, får 

överlåtas till den delägare, som inte primärt innehar båtplatsen, under 
följande villkor. 

2. Samägandet av båten skall ha varat i minst 5 år, och vara dokumenterat 
mellan parterna. 

3. Dokumentationen skall inlämnas till GSS. 
4. Tiden (5 år) räknas från den dag dokumentationen godkänts av styrelsen i 

styrelsesammanträde. 
5. Överlåtelsen skall, innan den träder i kraft, godkännas av GSS:s styrelse i 

styrelsesammanträde. 
 



B. Inom familjen 
1. För båtplats i Grötvik, får överlåtelse inom familjen ske, på följande 

villkor. 
2. Om båtplatsinnehavare avlider, eller är långvarigt sjuk, får båtplatsen 

överlåtas till närstående familjemedlem. Som sådan räknas make/maka 
(sambo), bröstarvinge och föräldrar. 

3. Om båtplatsinnehavare vill sälja sin båt till närstående familjemedlem, 
make/maka (sambo), bröstarvinge eller förälder, får den båtplats, där 
båten ligger, överlåtas till samma familjemedlem. 

4. Överlåtelsen skall, innan den träder i kraft, godkännas av GSS:s styrelse i 
styrelsesammanträde. 

 

Detta förslag är utarbetat av Bo Bergkvist, Claes Magnusson och Sven 
Palmkvist 

 

!

 

 

 

 

 

!

!


