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51 V a l av ordförande och sekreterare
Mötet valde Sven Palmkvist till ordförande och Kai Adolfsson till sekreterare.

52 Va l av två protokolljusterare och tillika röstraknare
Till protokolljuslerare och tillika röstraknare valdes Evert Grahn och Glass Magnusson.

53 Fastställande av rostlängd
Motat beslutade att använda medlemsregistiet som rösllangd vid behov.

54 Fr åga om mötet är behörlgen utlyst
Mötet ansågs vara behörigen utlyst.

å5 Fastställande av dagordning
Dagordningen faststalldes i enlighet med förslag.

Foredragning av styrelsens årsredovisning for senaste verksamhetsår
Ordförande Sven Palmkvist redovisade verksamhetsberattelsen för 2014. Kassören Bc
Larsson redogjorde for GSS ekonomi. Mötet godkände dessa som styrelsens
års redovisning.

57 Re visorernas berattelse.
Kassör Bo Larsson föredrog revisionsberattelsen.

åa Fastställande av resultat- och balansrakning
Resuitat- och balansrakningen för 2014 faslstalldes och gcdkandes.

åg Disposition av årets resultat
Styrelsen föreslog att balansera årets vinst i ny räkning. Dispositionen av årets resultat
godkandes av årsmötet.

Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2014 av årsmotet.
åtg F råga om ansvarsfrlhet for styrelsen

$11 An mälda äienden - mouoner
Inga inkomna motioner.
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Fastställande av arvode tgl styrelsen
Styrelsens arvode för 2015 faststalldes till ett basbslopp som fordelas mellan
styrelsemedlemmarna.

Fastställande av verksamhetsplan och budget för kommande verksamhetsår
Sven Palmkvist redovisade verksamhetsplanen för 2015 och Bo Larsson redovisade
budgeten for 2015. Mötet godkände verksamhetsplanen och budgeten.

Val av styrelse
a. Ordförande för en tid av ett år: Sven Palmkvist valdes till ordförande
b. Val av tre ordinarie ledamoter for en tid av två år: Omval Thomas Larsson och Johan

Sölve, nyval av Urban Larsson.
c. Val av två suppleanter för en tid av ett år: Omval av Bo Bsrgkvist och nyval av Björn

Barsby.

Val av revisor
a. Val av en ordinarie revisor for en tid av två år: Omval av Mats Jansson.
b. Val av två revisorssuppleanter för en tid av ett år: Omval av Peter Willner och

Morgan Eriksson

Val av valberedning
a. Val av tre ordinarie ledamöter för en tid av ett år: Omval av Ingvar Andersson och

Gosta Konig. Nyval av Evert Grahn.
b. Val av en suppleant till valberedningen: Omval Folke Berntsson

lllax storlek på båtar l hamnen
Styrelsen föreslår följande maxmått:
a. LOA, Längd över allt, 12 meter
b. Max vikt 8 ton
c. Max djupgåends 2 meter
d. LÖA får max överstiga aktuell bomlängd msd 2,0 meter

Mötet beslutade att anta det av styrelsens framarbetade förslaget. Ovanstående
storlsksgranser gäller msd omedelbar verkan for nya båtplatsavtaL

Förhandlingar med kommunen om reviderad avtalskonstruktlon
Sven Palmkvist informerade om kontakterna msd kommunen och arbetet med att revidera
nyttjanderattsavtalst för Grötviks hamn. Sven påpekade att vi tycker det ar viktigt att veta
ansvarsfördelning mellan kommun och forening.

lllluddring 2015
Sven Palmkvist informerade om muddringen och kontakter med diverse myndigheter mm.
Kontaktems ledde fram till att vi fick tillstånd att dumpa muddermassorna utanfor brygga 5
inom fastigheten.

Information från styrelsen
a. Stormskador, reparation
På brygga 5 återstår en del återställningsarbste, bland annat plocka väck mindre stenar

b. Nya klubblokalen fortsatt iordningställande
c. Servicebyggnaden
Skall bytas av kommunen, nuvarande byggnad är utdomd från och med 2016-01-01
d. Uppstallningsplats for husbllar
Husbilsvsrksamhsten skall utvecklas. Vi kommer att ko ps in skyltar som forlydligar
uppställning mm.

mm.
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e. Installation av sugtömningsanläggning
Anläggningen ar inköpt och kommer att vara i drift infor säsongen.

Astrio kommer att genomSra hamnfesten till sommaren, första helgen i juli.
g. Onfnlngsföreskrffter
GSS kommer att komplettera ordningsföresknftema med redan tagna beslut Det kommer
även att hänvisas till besluten med datum.
h. Skriftväxling med Seglarförbundet
Sven redogjorde för skriftväxlingen med Seglarförbundet. Vi har precis fått svar på vår
skrivelse från SeglarSrbundet. Svaret går ut på att seglarförbundet håller på att behandla
avgifter och taxor.

f. Hamnfest 2015

521 O vrigt
Bo Bergkvist ville att i protokollet skulle inforas ett stort tack till styrelsen for det arbete som
de utför till medlemmarnas bästa. Mötet beslutade i enlighet med Bo Bergkvists Srslag.

522 Avslutning
Sven Palmkvist avslutade motet och tackade mötesdeltagarna for visat intresse.

Vid protokollet

Kai Adolfssoft

JusterasJusteras
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Verksamhetsberättelse för Grötviks Segelsällskap 2014 
!
Styrelsen för Grötviks Segelsällskap avger härmed följande berättelse för verksamhetsåret 
2014. !
Styrelsen har under året haft följande sammansättning.  !
Styrelse 
Ordförande:   Sven Palmkvist 
Kassör   Bo Larsson 
Sekreterare   Kai Adolfsson  
Ledamot   Johan Sölve 
Ledamot   Claes Magnusson 
Ledamot   Joakim Stare 
Ledamot   Thomas Larsson 
Suppleant   Peter Jonsson 
Suppleant   Bo Bergkvist !
Revisorer 
Revisor   Mikael Strutz 
Revisor   Mats Jansson 
Revisorsuppleant  Peter Willner 
Revisorsuppleant  Morgan Eriksson !
Valberedning 
Ordinarie:   Ingvar Andersson 

Gösta König 
Bo Svensson 

Suppleant:   Folke Berntsson !
Kommittéer: 
Miljöansvarig  Bo Bergkvist 
Bevakningskommittén  Kai Adolfsson 
Seglingsansvarig  Johan Sölve !
Möten 
Styrelsen har under året haft 10 st protokollförda sammanträden. !
Årsmötet hölls den 22 mars, och allmänt höstmöte den 15 november.  !
GSS aktiviteter 2014 !
Ungdomsverksamhet 
Pga av sjukdom , kunde tyvärr den planerade seglingsskolan inte genomföras som planerat. !!



Bevakning 
Bevakning av hamnen har även i år, genomförts av medlemmarna, efter ett schema, som 
bevakningsgruppen gjort upp. Verksamheten har i stort fungerat bra. I de fall förhinder 
förelegat för den ansvarige, har byten kunnat genomföras. Inga straffavgifter för utebliven 
vakt har behövt tas ut, vilket är tillfredsställande. !
Personal 
Som hamnkapten har Claes-O Löfqvist fungerat. !
Sjöräddningen 
Styrelsen har haft löpande kontakter med sjöräddningen. Under en kväll diskuterades våra 
roller, samt bjöd sjöräddningen på en tur med sin båt. !
Stormar 
Stormarna Simone (28 oktober 2013) och Sven (5-7 december 2013), orsakade tyvärr åter stor 
förödelse i hamnen. !
Skadorna bestod av uppsköljda stenar, sönderbrutna bryggor, skadade fästen, förstörd 
elanläggning, mm. Reparationer startar under början av 2014. Dessa utfördes i mycket god 
samverkan med Halmstads kommun, Teknik- och Fritidskontoret.  !
Tyvärr orsakade stormarna oönskade utgifter för oss. Enligt vårt nyttjanderättsavtal med 
kommunen, skall vi betala 5 basbelopp, f.n. c:a 220 000 kr, vid skadetillfällen där kostnaderna 
för reparation överstiger detta belopp. Beloppet har betalats under 2014. Styrelsen förde 
diskussioner med Teknik- och Fritidskontoret, i anledning av att vi menade att mycket löst 
material från piren hamnat i hamnbassängen. Förhandlingarna resulterade i att vi erhöll ett 
extra bidrag på 100 000 kr från kommunen. !
På brygga 5 har elen säkrats på så vis att nya elstolpar är flyttbara, och således flyttas inomhus 
under vintern. !
Överläggningar med kommunen 
Under året har styrelsen träffat representanter för kommunen vid ett flertal tillfällen. Vi har 
dels diskuterat hur ett nytt nyttjanderättsavtal skall konstrueras, dels status på servicebyggnad 
och VA-anslutningar. !
Servicebyggnaden, vilken ägs av kommunen, har efter en inspektion av Miljö- och 
Hälsoskyddsnämnden dömts ut från och med 2016. Den måste då vad vi fått veta ersättas med 
en ny.  !
Servicebyggnaden sköts genom avtalet med kommunen av GSS. Vi har påtalat att allt fler 
nyttjar byggnaden vid promenad på Prins Bertils stig, varför större driftskostnader uppstår. Vi 
har från kommunen pga av detta erhållit ett högre bidrag, 75 000 kr per år mot tidigare c:a 
50 000 kr. !



Kommunens representanter har muntligen framfört att en fast VA anslutning till Grötvik kan 
bli aktuell under 2016. !
Ekonomi 
Det allmänna kostnadsläget, samt extraordinära utgifter pga stormskador, har gjort att 
föreningens ekonomi fortfarande är ansträngd. Vid höstmötet 2014 beslöts att båtplatsfakturor 
skall ha förfallodag per 31/12. Delvis pga detta, har vår beviljade checkkredit ej behövt 
utnyttjats. !!
Muddring och kontakter med länsstyrelsen 
Styrelsen har på sedvanligt sätt anmält till länsstyrelsen och Miljö- och Hälsoskyddsnämnden 
att underhållsmuddring måste ske för att djupet i inseglingen skall vara tillfyllest. !
Detta år har länsstyrelsen ställt krav utöver tidigare år ställda, dels beroende på skärpta 
miljökrav i allmänhet, dels beroende av allmänhetens intresse för Grötviks verksamhet, vilket 
resulterat i att enskilda personer uppmärksammat myndigheterna på sådant de tycker är fel. 
Länsstyrelsen har inte kunnat konstatera att GSS gjort något fel, men hanteringen av dessa 
ärenden tar mycket tid och ork i anspråk från styrelsen. !
Styrelsen har tillsatt en särskild muddringskommitté för att hantera alla frågeställningar kring 
problemet. !
LOVA bidrag 
Från och med den 1 april 2015, är det förbjudet att dumpa toalettavfall och annat direkt i 
havet. Hamnar skall då ha en sugtömningsanläggning för toalettrester. På nytt har staten 
öppnat för LOVA bidrag för dessa investeringar, och GSS har erhållit 65 000 kr i sådant 
bidrag för inköp av en anläggning. !
Nya föreningslokalen 
Den nya föreningslokalen iordningsställs till sitt inre successivt. Nya (läs begagnade) möbler 
har införskaffats. 
          
Ett stort tack riktas till alla de sponsorer och frivilliga som välvilligt stött projektet med olika 
insatser. !
Hamnfest 
I Astrios arrangemang hölls den 5 juli en hamnfest, vilken blev mycket populär. Astrio 
uppskattar att festen besöktes av c:a 5000 personer. Arrangemanget planeras återkomma under 
2015. !!
Bryggcaféet  
Bryggcaféet har tyvärr under året pga av sjukdom inte kunnat ha sin vanliga verksamhet. !
Seglingsverksamheten  



Spangenbergseglingen seglades den 9 augusti med 6 deltagande båtar samtliga från GSS. 
Tävlingsklassen vanns av August Pansell och familjeklassen av Nils-Olof Bankell. !
Övrigt 
GSS har erhållit bygglov för uppställning av husbilar. !
Under året besökte 400 husbilar Grötvik, vilket inbringade c:a 58000 kr i avgifter. 
Gästbåtarna var 207 till antalet, vilket gav c:a 29000 kr. !
Sjö- och torrsättning har skett på nytt sätt, med kranbil, vilket fungerat väl. !
Möten med bryggvärdarna har skett då så erfordrats. !
2.4 seglarna har hyrt GSS:s gamla kontor för sin verksamhet. !
I samverkan med HSS, Skallkroken och Najaden, har överenskommits om att då vi besöker 
varandras hamnar, skall avgiften vara reducerad till 50 kr per natt. !
GSS har inköpt 7 st räddningsstegar, vilka finns på plats. !
Andra delen av brygga 4 har beställts, och skall monteras under 2015. !
Bommen till rampen har öppnats med tagg 565 gånger (692 år 2013) och via SMS eller webb 
554 gånger (427 år 2013).  !
Antal medlemmar är 633. Antal motorbåtar 274 st och antal segelbåtar 60. !
Den 20 november kåserade Anders Bergenek över ämnet ”När färjan kom till Halmstad”.  Ett 
föredrag som   var synnerligen intressant och blev mycket uppskattat. Föredraget hölls i vår 
föreningslokal i hamnen, vilket skapade en trevlig atmosfär.  I samband med föredraget, 
intogs ärtsoppa med tillbehör. !
Julglögg med pepparkakor bjöds det på i klubbhuset den 13 december. !
GSS:s ekonomiska resultat framgår av den avlämnade särskilda resultat- och balansräkningen. !
Halmstad den 12 februari 2015 !
Styrelsen för Grötviks Segelsällskap !!
Sven Palmkvist 
Ordförande



GRÖTVIKS SEGELSÄLLSKAP

Balansräkning Not

Belopp i kr 2014-12-31 2013-12-31

TILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar
Byggnader och övrig fast egendom 3 675 696 699 552

Maskiner och inventarier 244 219 277 081

Summa anläggningstillgångar 919 915 976 633

Omsättninstillgångar
Kassa och Bank 760 887 −37 409
Förutbetalda kostnader 0 0
Kundfordringar 6 600 1 200
Övr kortfristiga fordringar 0 0
Summa omsättningstillgångar 767 487 −36 209

SUMMA TILLGÅNGAR 1 687 402 940 425

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital 5
Balanserad vinst 303 733 253 259
Ändamålsbestämda medel muddring 300 000 300 000
Ändamålsbestämda medel stormskador. 200 000 200 000

Årets Resultat 135 107 50 474

Summa Eget kapital 938 840 803 733

Långfristiga skulder

Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder 0 10 000
Upplupna kostnader 12 135 0
Div kortfristiga skulder 736 427 126 692

Summa kortfristiga skulder 748 562 136 692

Summa skulder och eget kapital 1 687 402 940 425

Ansvarsförbindelser 6 2 081 4 168
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Resultaträkning Not
Belopp i kr 2014 2013

Rörelsens intäkter

Medlemsavgifter 131 250 132 750
Hamnavgifter 1 016 653 825 148

Övriga intäkter 1 437 459 200 271

1 585 362 1 158 169

 
Rörelsens kostnader

Material och varor −8 726 −13 871
Övriga externa kostnader 2 −1 071 992 −734 036

Kostnader för arbetskraft 2 −189 926 −182 765

Rörelseresultat före avskrivningar 314 718 227 497

Avskrivningar 3
Byggnader −11 588 −11 588
Anläggningar (Y-bommar) −99 434 −98 858
Båt −5 740 −8 707

Maskiner o Inventarier −62 719 −51 369

Rörelseresultat efter avskrivningar 135 237 56 975

Finansiella intäkter och kostnader

Ränteintäkter 20 647

Räntekostnader −150 −7 148

Resultat före bokslutsdispositioner och skatt 135 107 50 474

Bokslutsdispositioner

Resultat före skatt 135 107 50 474

Årets resultat 135 107 50 474

  "
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2014
Redovisnings- och värderingsprinciper

Tillämpade redovisnings- och värderingsprinciper överensstämmer med god redovisningssed.

Avsättningar till ändamålsenliga medel för muddring och stormskador
sker över balansräkningen.

Not 1 Övriga intäkter 2014 2013
Gästhamn 28715 46645
Husbilar 57805
Intäkter segling 6690 6879
Erhållna bidrag 262849 67306
Vaktavgifter 0 7500
Försäkringsersättning 28578 0

Övrigt 52822 71941

437459 200271

Not 2 Upplysning verksamhetskostnader
Övriga externa kostnader
Muddring 256689 245425
Reparation stormskada 282000 65434

Övriga externa kostnader 533303 423177

1071992 734036
Personalkostnader
Föreningen har under året haft 1 fast anställd hamnkapten 50% tjänstgöringsgrad
Lön hamnkapten 158612 152800
Övriga löner 5354 4668

Sociala kostnader 25960 25297

189926 182765

Not 3 Anläggningstillgångar
Ackumulerade anskaffningsvärden
Vid årets början 3310288 2928160
Nyanskaffningar 122763 382128
Avyttringar och utrangeringar 0 0

3433051 3310288

Ackumulerade nedskrivningar
Vid årets början −2333655 −2163133
Årets avskrivningar −179481 −170522
Avyttringar och utrangeringar 0 0
Utg bokfört restvärde 919915 976633

 

 849201-4785
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Not 4 Kontokredit

Utnyttjad kredit 2013-12-31 :  54.598 kr

Not 5 Förändring av eget kapital

Bal. Vinst      Muddring Reparation Årets resultat

Vid årets början 253 259 300 000 200 000 50474
Omföring fg års res 50 474 −50474
Förändringar under året 0 0 0 135107
Vid årets slut 303 733 300 000 200 000 135107

Not 6 Ansvarsförbindelser 2014 2013

Y-bommar enl avtal  2081 4168

 849201-4785
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2015-02-12 !
!
Grötviks segelsällskap, verksamhetsplan 2015 
!
Underhåll bryggor 
Fortsatt arbete med hamnens utveckling 
Förhandlingar med kommunen om avtalsförutsättningar 
Färdigställande av ny föreningslokal 
Muddring 
Brygga 4, 2:a etappen färdigställs 
Spangenbergseglingen arrangeras den 8 augusti 
Torsdagsseglingar för jollar 
Onsdagssegling för kölbåtar med möjlighet att följa med och prova på 
Föredrag med marina ämnen 
Sammankomst med bryggvärdar 
Arbetsdagar, mars – april för bryggunderhåll enl. bryggvärdarna. 
Höstträff med ärtor och föredrag !!
Sjösättning: 16/4, 25/4, 9/5. Anmäl din sjösättning till antingen SMS 
0730-491282 eller på email hamnen@grotvik.se 
. 
Upptagning: 17/9, 24/9, 3/10. Anmäl din upptagning till antingen SMS 
0730-491282 eller på email hamnen@grotvik.se !
Båtbommar sätts i och tas upp bryggvis 
Bomisättning, Bomupptagning, Städdagar och utplacering av vaggor kungöres 
på Hemsidan/kalender. !!

mailto:hamnen@grotvik.se
mailto:hamnen@grotvik.se


Grötviks Segelsällskap

FÖRSLAG TILL BUDGET 2015
Belopp i tkr

BUDGET UTFALL BUDGET
Namn 2014 2014 2015
Medlemsavgifter 135 131 130
Båtplatsavgifter 985 1017 1020
Gästhamn 40 29 30
Husbilar 35 58 60
Kommunalt bidrag 151 176 75
Seglingsarrangemang 5 6 6
Övriga intäkter 45 168 35
Summa Intäkter 1396 1585 1356

Seglingsarrangemang 15 9 9
Lokalkostnader, renhålln 45 41 41
Arrende 31 31 31
El 45 46 46
Reparation fastighet/anl 100 30 30
Muddring 300 257 350
Reparation & Underhåll 250 362 200
Förbrukningsinventarier 5 13 10
Förbrukningsmaterial 15 12 10
Kommunikation 7 7 7
Försäkring 5 9 8
Maskin- o transportkostn 25 51 30
Reklam 0 0 0
Representation, uppv. 0 0 0
Kontorskostnader 8 4 5
Telefon 12 17 17
Porto 6 12 12
Styrelsearvoden 44 44 44
Sammanträdeskostnader 4 1 3
Allmänna möten 2 1 2
Medlemsavgifter 70 69 69
Övriga kostnader 70 66 66
Ungdomsverksamhet 6 0 6
Löner 153 159 160
Bilersättningar 3 4 4
Arbetsgivaravgift 25 26 26
Summa kostnader 1246 1271 1186

Resultat före avskrivn. 150 314 170
 

Avskrivningar −150 −179 −170

Resultat efter avskrivn. 0 135 0

�1



Valberedningens,förslag,/ll,GSS,årsmöte,mars,2015,
!
! ! Nuvarande, Förslag!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!! ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

Ordförande! 1!år! Sven!Palmkvist! Omval!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Ledamot! 2!år! Bo!Larsson! 2016!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Ledamot! 2!år! Joakim!Stare! 2016!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Ledamot! 2!år! Claes!Magnusson! 2016!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!

Ledamot! 2!år! Kai!Adolfsson! Urban!Larsson!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Ledamot! 2!år! Thomas!Larsson! Omval!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!

Ledamot! 2!år! Johan!Sölve! Omval!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

!
Suppleant! 1!år! Bo!Bergkvist! Omval!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Suppleant! 1!år! Peter!Jonsson! Björn!Barsby!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

!
Revisor! 2!år! Mikael!Strutz! 2016!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Revisor! 2!år! Mats!Jansson! Omval!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Revisorsuppleant! 1!år! Peter!Willner! Omval!!!!!!!!!!! !!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Revisorsuppleant! 1!år! Morgan!Eriksson! Omval!!!!!!!!!! !!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!



  

Ordningsföreskrifter  för  Grötviks  hamn  

Antagna  vid  föreningsmöte  2015-03-14  

1.  Avtal  

● Båtplatsen  uthyres  i  befintligt  skick  med  förtöjningsbom  enligt  gällande  
båtplatsavtal.  Båtplatsen  får  utnyttjas  tiden  1  mars  till  30  november  under  
avtalstiden.  

● Uppläggningsplatsen  samt  plats  i  mastskjul  får  under  avtalstiden  utnyttjas  tiden  1  
september  till  31  maj.  Hamnplanen  skall  senast  den  31  maj  vara  fri  från  båtar.  
Kvarvarande  båtar  och  uppläggningsmaterial  bortforslas  av  Grötviks  Segelsällskap  
(nedan  kallat  GSS)  på  båtägarens  risk  och  bekostnad.  

● Båtplats  som  ej  utnyttjas  av  båtägaren  disponeras  fritt  av  GSS  som  gästbåtplats  
alternativt  tillfällig  platsuthyrning.  Har  platsinnehavaren  anmält  att  båtplatsen  ej  kan  
utnyttjas,  kan  75  %  av  den  hyra  som  ny  nyttjare  betalt,  återgå  till  
båtplatsinnehavaren.  Om  båtplats  ej  utnyttjats  under  två  på  varandra  följande  
säsonger  är  båtplatsavtalet  förfallet.  

● Båt  som  får  ny  plats  i  Grötvik  får  ha  högst  12  meter  längd  över  allt,  dock  högst  2  
meter  längre  än  båtplatsens  förtöjningsbommar.  Båtens  deplacement  får  vara  högst  
8  ton  och  djupgående  högst  2  meter.  (Beslut  föreningsmöte  2015-03-14)  

  

2.  Överlåtelse  av  båtplats  

(Beslut  föreningsmöte  2013-10-26)  
A.  Gemensamt  ägd  båt.  

● 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.  

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

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

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

styrelsesammanträde.  
  
B.  Inom  familjen  

● För  båtplats  i  Grötvik  får  överlåtelse  inom  familjen  ske  på  följande  villkor.  
1. Om  båtplatsinnehavare  avlider  eller  är  långvarigt  sjuk  får  båtplatsen  överlåtas  till  

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

2. 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.  

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

  



  

3.  Avgifter  
● Avgifter  erlägges  enligt  beslut  av  GSS  föreningsmöte.  
● Avgifterna  skall  inbetalas  till  GSS  enligt  utfärdad  faktura.  
● Skulle  avgift  ej  erläggas  i  rätt  tid  eller  ligger  båt  på  obetald  plats  eller  så  placerad  att  

den  utgör  ett  hinder,  äger  GSS  rätt  att  på  båtägarens  risk  och  bekostnad  
undanskaffa  båten  och/eller  båtägaren  tillhörig  egendom.  

● Kvarligger  båt  och  hindrar  upptagning  av  förtöjningsbommar  vid  ordinarie  
bomupptagning  debiteras  båtplatsinnehavaren  avgift  för  extra  upptagning  om  inte  
vederbörande  själv  ombesörjer  denna.  

● Den  elektriskt  manövrerade  kranen  vid  stenbryggan  är  avgiftsbelagd  och  får  endast  
manövreras  av  den  som  styrelsen  i  GSS  särskilt  utsett.    

● Den  manuellt  manövrerade  mastkranen  på  träbryggan  får  användas  utan  kostnad  
och  på  egen  risk.  

● Sjösättningsslipen  är  avgiftsbelagd.  Medlem  med  båtplats  må  utnyttja  
sjösättningsslipen  utan  kostnad.  

● Pliktavgift  för  ej  fullgjord  vakt  –  eller  arbetsplikt  utgår  enligt  beslut  av  GSS  
föreningsmöte.  

● Styrelsen  är  bemyndigad  att,  om  så  befinnes  nödvändigt,  särskilt  utdebitera  de  
faktiska  kostnader  som  uppstår  för  åtgärdande  av  skador,  vilka  orsakats  av  
naturen.  Styrelsen  skall  då  särskilt  beakta  den  utdebiterade  kostnadens  storlek  i  
relation  till  föreningens  aktuella  ekonomiska  situation.  (Beslut  föreningsmöte  
2013-10-26)  

4.  Allmänt  gäller  
● att  vid  all  trafikering  inom  hamnen  iaktta  varsamhet  samt  nedbringa  farten  till  max  3  

knop.  
● att  iaktta  god  ordning  inom  hamnområdet  samt  kring  egen  båt  och  

uppläggningsplats.  
● att  tillse  att  båt  vid  förtöjning  är  försedd  med  erforderligt  antal  fendrar  och  andra  

anordningar  för  att  förhindra  skada  på  intilliggande  båtar,  brygga  och  
förtöjningsanordningar.  

● att  väl  vårda  och  aktsamt  begagna  hamnens  anläggningar  och  utrustning.  
● att  omedelbart  anmäla  skada  på  hamnens  anläggningar  och  utrustning  till  GSS.  
● att  delta  vid  upptagning  och  isättning  av  förtöjningsbommar.  
● att  utföra  arbetsplikt  i  hamn-  och  uppläggningsanläggning.  
● att  utföra  vakthållning  enligt  beslut  av  GSS  föreningsmöte.  
● att  vid  nyttjandetidens  utgång  bortföra  båten,  om  inte  annat  överenskommits.  
● att  när  båtplats  inte  längre  önskas  eller  brukas  anmäla  detta  till  GSS  senast  den  31  

december.  
● att  förse  båten  med  märklapp,  synlig  från  bryggan,  som  visar  båtplatsens  nummer.  

Märklapp  erhålles  då  båtplatsavgiften  är  betald.  
● att  båtvagnar  och  båtvaggor  är  försedda  med  namnskylt  och  telefonnummer.  
● att  efter  sjösättning  bortforsla  vaggor,  båtkärror,  bockar,  pallningsvirke  m.  m  till  plats  

som  anvisas  av  GSS.  
● att  förvara  båt  på  landplats  inom  av  GSS  anvisat  område.  
● att  följa  dessa  ordningsföreskrifter.  

  
  
     

  



  

5.  Miljöregler  
(Beslut  styrelsemöte  2015-02-04)  

● All  tvätt  av  båtars  undervattenskropp  skall  ske  på  spolplattan.  Instruktionerna  som  
finns  i  anslutning  till  spolplattan  skall  följas.  

● Vid  skrapning  och  borttagning  av  färg  ska  färgresterna  samlas  upp  och  lämnas  in  
på  kommunens  avfallstation.  

● Endast  godkända  båtbottenfärger  och  andra  kemikalier  får  användas.  
● Spill  och  oljeutsläpp  skall  saneras  av  den  som  orsakar  utsläppet.  Större  utsläpp  

skall  anmälas  till  räddningstjänsten  och  till  hamnkontoret.  

6.  Det  är  inte  tillåtet  
● att  utan  GSS  medgivande  överlåta,  utlåna  eller  uthyra  båtplats.  
● att  utan  särskilt  tillstånd  från  GSS  ansluta  apparat  för  elektrisk  uppvärmning  eller  

annan  mycket  elförbrukande  utrustning.  
● att  i  skjul  och  på  uppläggningsplats  lagra  eller  förvara  annan  material  än  vad  

utrymmena  är  avsedda  för.  
● att  i  skjul  eller  på  bryggor  etc.  förvara  brandfarliga  vätskor.  
● att  vidta  åtgärd  som  hindrar  eller  försvårar  trafiken  i  hamnen  eller  på  

uppläggningsplatsen.  
● att  utan  GSS  medgivande  lämna  båt  stående  på  slip  eller  hängande  i  kran.  
● att  utan  GSS  medgivande  uppföra  byggnad  av  vad  slag  det  vara  må  inom  

hamnområdet.  
● att  under  eller  på  bryggor  etc.  förvara  jolle  eller  annat  skrymmande  föremål.  
● att  om  inte  annat  har  överenskommits  placera  båt/båtvagn  eller  dylikt  uppe  på  

höjden.  
● att  bada  i  hamninloppet.  
● Att  cykla  på  bryggorna.  
● Att  campa  inom  hamnområdet.  

7.  Ansvarsskyldighet  m  m  
● GSS  fritas  från  all  ersättningsskyldighet  för  skada  som  kan  drabba  båtägarens  

farkost  eller  tillhörighet  på  grund  av  brand,  stöld,  kollision  eller  annan  orsak.  
● Båtägaren  är  skyldig  att  om  GSS  så  påfordrar  överflytta  till  annan  förtöjningsplats  

inom  hamnen  
● GSS  ansvarar  för  förtöjningsanordningarnas  beskaffenhet  vad  avser  

förtöjningsbommarna.  
● Båtägare  skall  hålla  båt  erforderligt  försäkrad.  

8.  Brott  mot  ordningsföreskrifterna  
● Bryter  båtägaren  mot  dessa  ordningsföreskrifter  har  GSS  rätt  att  med  omedelbar  

verkan  häva  avtalet  och/eller  att  på  båtägarens  bekostnad  vidta  de  åtgärder  som  
GSS  kan  finna  påkallade  på  grund  av  det  inträffade.  GSS  fritas  från  allt  ansvar  för  
härigenom  vidtagna  åtgärder.  

  

  


