
PROTOKOLL 1(4) 
Datum Protokollsnr 
2011-10-29 höstmöte 
  

 
Grötviks Segelsällskap 

  
 

  
 

Medlemsmöte 

Tid 2011-10-29 

Plats Plats: Folketshus, Grötvik, 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 rösträknare valdes Kurt Siegler och Tommy Lindgren. 

 

 

§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. 

 

 

§6 Ekonomisk redovisning 
Bosse Larsson redovisade det ekonomiska läget. Föreningens ekonomi är god och 
vi följer budgeten i stort. Muddringen blev dyr nästan 400 000kr. 

 

§7 Säsongen 2011 
Clas-O Löfqvist redovisade aktiviteterna säsongen 2011, Clas-O´s första säsong 
som han tycker har gått bra och han har trivts bra. 

• Arbetet under året har varit inriktat på underhåll 
• Det har reparerats ett flertal bommar. 
• 12 november kommer att vara en arbetsdag med korvgrillning. 
• Vakthållningen har fungerat bra men många lejer bort sin vakt. 
• Tyvärr har en båtmotor blivit stulen under juli. 
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§8 Kontakter med kommunen 
Föreningen har tät kontakt med kommunen. 

- Kommunen vill göra Halmstad till en marin stad, ny detaljplan för 
hamnområdet inom några år. Detta kan innebära permanent vatten och 
avlopp samt utbyggnadsplaner kring det inre stenbrottet mm. 

- Hamnen har haft miljöinspektion i veckan som gick, där diskuterades 
miljöstationen med oljehanteringen, giftfärger och muddringen. 

- Utsiktsrampen på brygga fem har diskuterats men det finns för närvarande 
inga pengar. 

- Diskussioner om Lovabidrag i samband med byggnation av spolplatta och 
toalett tömning pågår. 

- Samfälligheten som äger delar av stenbrottet som hamnen ligger i har hos 
kommunen gjort en framställan att höja avgiften, detta skall göras i god tid 
innan en höjning kan ske.   

 

§9 Motioner 
• Kaj Adolfsson har skickat in en motion angående ytan mellan stugorna 

och brygga 9. Önskemål är att ytan är ren från båtar under samma tid som 
övriga planer och parkeringsytor skall vara tömda från vaggor och båtar. 
Styrelsen har ställt sig positiv till detta och mötet beslutade att anta 
motionen. 

• Ingvar Andersson, Lars-Olof Nilsson och Gunnar Sjöholm har skickat in 
en motion angående önskemål om att BryggCaféet även fortsättningsvis 
bedrivs alkohol- och drogfritt. Styrelsen hänvisade till att kontraktet med 
BryggCaféet löper ett år till. Mötet beslutade att avslå motionen.  

• Ingvar Andersson har skickat in en motion om yrkan på att GSS skall ta ut 
avgifter för vinteruppställning av båtar. Mötet beslutade att avslå 
motionen. Styrelsen kommer att titta på avgifter i sin helhet i förhållande 
till reparations och underhållsbehovet framöver. 

 
 

§10 ”Egen risk platser” 

Det finns tolv platser där innehavaren själv ordnat båtplatsen med egna medel. 
Styrelsens förslag är att innehavaren till de tolv platserna skall ha ett kontrakt med 
GSS och att avgifter och villkor är som övriga platser i hamnen. Mötet beslutade 
att anta syrelsens förslag.   

 

§11 Fastställande av avgifter 
Mötet fastställde att egen risk platserna skall betala avgift för båtplatsen med 
samma villkor som övriga båtplatser. 

 

§12 Bom vid rampen 
Det finns ett gammalt beslut att rampen skall vara avgiftsbelagd, vi har tre olika 
möjligheter att utnyttja rampen med tre olika avgifter. I år har vi fått in ca 26tkr.  
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§13 

 

Parkering inom GSS område 
Kommunen satte upp bommen vid infarten till de inre området där bland annat 
rampen ligger för att kunna reglera antalet besökare under de mest belastade 
dagarna vid Tall Ship Race. 

 

§14 Spangenberg 2011 
Johan berättade att det kom 16st båtar till start varav 11 gick i mål. Starten fick 
skjutas upp ett dygn p.g.a. för mycket vind. Det var många båtar från andra 
klubbar runt om, men seglare från Grötvik lyckades placera sig etta och tvåa i sin 
klass. Nästa år är seglingen preliminärt planerad till den 18 augusti. Grötvik och 
Skallkrokenssegelklubb är arrangörer i Hallandsseglingen nästa år den 9 juni. 
Eventuellt blir det även ”gubb” SM i 5o5 nästa år. Styrelsen tackade de som 
engagerat sig i arrangemanget av Spangenbergsseglingen. 

 

§15 

 

§16 

 

Sjö- och torrsättning 2012 
Datum för sjö- och torrsättning står på hemsidan. 

Skrotbåtar mm inom GSS område 
Clas-O märker upp skrotbåtar mm uppe på långvården och nästa gång vi har en 
maskin så lyfter vi bort dessa. 

 

§17 

 

 

 

Utveckling av Grötvik 
- Det pågår diskussioner med kommunen om utbyggnad av det inre 

stenbrottet. 
- 2,4 seglarna vill utnyttja stenröset bredvid mastkranen. Styrelsen lägger 

upp en skiss på detta på hemsidan. 
- Att förlänga pirarmen har diskuterats med Länsstyrelsen, det kommer i så 

fall att krävas en vattendom. 

 

§18 Jolleseglingar 
Anmälningar till nästa års jolleseglingar finns på bryggcaféets hemsida. Det blir 
två kurser om året med start den 1 och 15 juli och ansvarig för kurserna är Anders 
Widén som är utbildad instruktör. Det finns önskemål om att införskaffa två 
stycken Laser för att kunna vidareutbilda de som har gått nybörjarkursen eller för 
de som redan kan segla men som vill utvecklas vidare. Det finns även önskemål 
att föreningen skall ha klubbverksamhet för jolleseglarna året om. 

 

§19 Tall Ship Races 5-8 augusti 2011, så blev det 
Tall Ship Races blev ingen större belastning för klubben, två betalande gästbåtar. 
Avgiften 500kr/natt beslutades i samråd med övriga klubbar i kommunen. 
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§20 WEB kameror i hamnen 
Web kamerorna har slagits ut av åskan och Johan jobbar på att få igång 
kamerorna så fort som möjligt. 

 

§21 Kommande utbildning och föredrag våren 2012 
Vi har tre stycken erfarna seglare som föredragshållare vid tre tillfällen under 
januari och februari 2012. De kommer att berätta om sina erfarenheter och 
strapatser. 

 

§22 Resan till båtmässan i Göteborg  
Resan till båtmässan i Göteborg den 2012-03-24 samordnas av Kaj Adolfsson.  

 

§23 Datum för årsmöte 
Årsmötet kommer hållas den 24 mars 2012. 

§24 Ärtsoppa med föredrag 2011-11-17 
Magnus Odin håller föredrag på Ekebacken den 2011-11-17 kl.19.00, om att segla och leva 
ombord på Götheborg. 

§25 Övrigt 
• Johan tar gärna in idéer utvecklar hemsida. Mötet tackade Johan för arbetet som hittills 

lagts ner på hemsidan. 
• Nyckelsystemet är utbytt och vi har nu en nyckel istället för 3-4 stycken. Under vintern 

är klubbstugan låst från 20.00 till 08.00. 
• Vakthållningen i Grötvikshamn gäller med ett vaktpass för varje medlem. 

 
 
 
Vid protokollet 
 
         
          
 
Joakim Stare 
 
 
          
Justerat    Justerat 
 
 
      
 
        
Kurt Siegler    Tommy Lindgren 


