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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 rösträiotare valdes Stefan Skoog och Jarl Elmgren.

g3 Fastställande av röstlängd
Mötet beslutade att använda medlemsregistret som röstlängd.

Fråga om mötet är behörigen utlyst
Mötet ansågs vara behörigen utlyst.

$5 F astställande av dagordning
Dagordningen godkändes.

Ekonomisk redovisning
Sven Palmlvrist redovisade det ekonomiska läget och en budgetuppföljning 2008
visades på mötet. Föreningens ekonomi är god och föreningen har inga skulder, vi
följer budgeten i stort. Kostnader för reparationer och muddring har blivit
billigare än budgeterat. Vi 6ck i år in 38 000 kronor på gästplatsuthyrning.

g7 Fastställande av avgifter
Hyran för båtplatsen förblir oförändrad. Mötet beslöt att för att stå i båtplats kö
skall man vara medlem i GSS, och erlägga årsavgift.
Medlem som inte kan delta i vakthållningen och har meddelat detta minst tre
dagar i förväg till hamnkaptenen debiteras en kostnad på 500 kronor. En
förutsättning for detta är dock att ersättare går att 6nna. Primärt är det alltid den
som skall ha vakten som är ansvarig Sr att den utförs, främst då genom byte meå
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annan. Uteblir man helt från vakttjänst, utan att meddela detta till hamnkapten,
debiteras den ansvarige för vakten 1000 kronor. Styrelsen ser över reglerna och
meddelar resultatet i samband med att vaktlistan skickas ut.

$8 S ä songen 2008
Ingvar Andersson rapporterade säsongens större händelser enligt nedan.

Reparation har utförts av brygga 2.
Muddringen fungerade bra, inga problem med djupet i hamnen.
Nya elskåp har satts upp i innerhamnen.
Landgången till flytbryggan är reparerad i omgångar.
Båtuppställningsplatsen bakom toaletten har ställts i ordning.
Mastkranen är rostlagad.
Kommunen har ställt upp en extra container vid parkeringen till
innerhamnen.
Klubbens segeljollar har varit flitigt utlånade.
Hemsidan är ombyggd och ett sammandrag av styrelseprotokollen läggs
in.
Fyrens kabelbrott har lagats.

g9 M u ddring 2008/2009
Djupmätning för att identifiera omfattningen av nästa års muddringsbehov
kommer att utföras i början av nästa år. Om muddring behövs skall det vara utfört
för 31mars.

$10 Kontakter med kommunen
Kontakt med Tekniska kontoret har skett med följande innehåll:

Skrivelse har inlämnats från GSS, med önskemål om att GC bana skall
byggas längs Grötviksvägen ner till hamnen. VA ledningar bör samtidigt
byggas så att vi erhåller årsvatten.
Skrivelse med begäran om 10-årig kontraktstid,

Tekniska kontoret meddelar att:
Brygga tio (badbryggan) skall beläggas med betong till nästa säsong,
Vårt önskemål om att anlägga en utsiktsplats på den yttre piren skall
utredas under vintern.

$11 Motioner
Inga motioner inlämnade till mötet.

$12 lnlämning av försäkringsbrev till GSS
Det har gått trögt att få in försäkringsbrev av båtplatsinnehavarna. Förslag att till
nästa säsong införa ett klistermärke som skall visas upp för att få sjösätta.
Klistermärker får båtplatsinnehavaren ut när han visat upp försäkringsbrev och
betalt avgiften.
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$13 Kommande utbildningsverksamhet
Till nästa säsong kan Hans Särman ev. tänka sig att ta på sig utbildningsansvaret.

$14 Spangenbergseg ligarna, intresse, former?
Genomfört tack vare frivilliga insatser, svårt att få deltagare till seglingen. Ett
förslag är att tidigarelägga seglingen till försommaren då seglingsintresset är
större. Styrelsen vill gärna ha in fler förslag till klubben så vi kan ta beslut om
fortsättningen av Spangenbergsseglingarna på årsmötet. Folke Berntsson
berättade historien bakom seglingen och ett önskemål är att historien skrivs ner
och läggs in på hemsidan.

g15 Sjö- och torrsättning 2009
Tider för sjösättning 2009, den 18/4, 24/4 och 16/5.
Tider för torrsättning 2009, den 19/9, 26/9 och 10/10.
Tiderna kommer att stå på hemsidan.

$16 Utveckling av Grötvik
Vill vi utveckla hamnen med fler och bredare båtplatser, sjöbodar och
kommersiell verksamhet? En enkät utskickad av styrelsen före sommaren visade
på ett stort intresse för både bredare platser av ett flertal medlemmar och stor
efterfrågan på nya platser.
Mötet uttalade en mycket positiv syn på utveckling och förändring.
Styrelsen visade på ett förslag till förläggning av en ny brygga som skulle ge både
bredare platser för befintliga medlemmars önskemål, och ett antal nya platser.
Mötet beslutade ge styrelsen i uppdrag att undersöka fler alternativ för en ny
brygga inför årsmötet, samt att även undersöka om det går att skapa bredare
platser med omflyttning av befintliga båtplatser så att utnyttjandet av befintliga
bryggorna blir effektivare.
Styrelsen välkomnar förslag från medlemmar till utveckling av hamnen.

$17 Resa till Båtmässan i Göteborg 090202
Båtmässan i Göteborg anordnas med bussresa enligt separat blad bifogad
kallelsen, anmälan till Ingvar Andersson.

$18 Datum för årsmötet 2009
Å.rsmötet för 2009 blir den 28/3

g19 Ärtsoppa
Ärtsoppa på Ekebacken 26/11 kl. 19.00 med Klas Brogren som föredragshållare.

$20 Övrigt
• Lu c iaglögg 13 december kl. 10.00 i klubbstugan
• Sk a ll vi ha reklam på vår hemsida och i så fall hur mycket och vad skall
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det kosta?

• Skall bommarna på brygga 5 ligga kvar i vattnet under vintern, inga beslut
tagna.

$21 Avslutning
Ordföranden tackade för visat intresse och avslutade mötet.

U id pr o

Joakim Stare

Justerat Justerat

Stefan koog


