
 
Grötviks Segelsällskap 

PROTOKOLL 1(4) 
Datum Protokollsnr 
2012-11-17 höstmöte 
  
  

 

  
 

Medlemsmöte 

Tid 2012-11-17 

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 Harry Stangenberg och Bo 
Bergkvist. 

 

 

§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 följande ändringar; Motion nr 1 är tillbakadragen 
och under övrigt är det tillagt en försäkringsfråga. 

 
 

§6 Ekonomisk redovisning 
Kassören Bo Larsson redovisade det ekonomiska läget. Föreningens ekonomi är 
ansträngd på grund av två stycken stormar under året som har orsakat klubben 
stora reparations- och underhållskostnader, för övrigt följer vi budgeten i stort. 
Samtliga båtplatser är uthyrda, gästplatsintäkterna något mindre i år. Däremot har 
klubben fått fler medlemmar och säsongens seglingsengagemang har gett ett 
tillskott till kassan. Vi har även fått in ett Lova-bidrag av Länsstyrelsen till 
spolplattan. 
Investeringen i ny brygga 4 ifrågasattes då ekonomin inte ansågs i balans. 
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§7 Säsongen 2012 
Clas-O Löfqvist redovisade aktiviteterna säsongen 2012 

• Stormarna har orsakat stora skador på bryggorna, del av brygga 5, 9 och 
10 har reparerats samt att vi fick utföra en extra muddring inför säsongen. 

• I början av juli firade vi klubbens 50års jubileum med minnen och 
händelser under de gångna åren, granklubbarna var representerade. 

• Småbåtshamnsutredningen har tagits i tekniska nämnden och ligger nu hos 
kommunstyrelsen, för Grötvik skulle den kunna innebära en ny detaljplan 
samt en eventuell utbyggnad av kolbrottet, en självfinansiering diskuteras, 
beslutet ligger hos kommunen. 

 
 

§8 Motioner 
Karl-Otto Strömberg har skickat in en motion angående ny lokal i Grötvik. Karl-
Otto var på plats på mötet och läste upp sin motion.  

 

§9 Frågor kring etablering av ny lokal för GSS 
Medlemmarna fick möjlighet att lämna sina synpunkter på styrelsens förslag att 
investera i en ny lokal i Grötvik. Ett antal medlemmar hade synpunkter på 
lokalens placering, användning, utseende samt finansiering. Nuvarande föreslagen 
placering har överklagats av ett antal berörda. Där efter lämnade styrelsen sin syn 
på frågan där bland annat mottot att utveckla hamnen samt möjligheten att köpa 
lokalen till ett fördelaktigt pris av Hotell Tylösand och den tillfälliga placeringen 
nämndes. Leif Carlborg berättade om bakgrunden till erbjudandet. Höstmötet 
beslutade att klubben skall köpa in byggnaden men att föreslagen placering som 
klubben fått bygglov på revideras, bygglovet har överklagats av fyra sakägare. 
Den nya placeringen skall göras i samråd med de som klagat.  

 
 

§10 Fastställande av avgifter, taxejusteringar 
Styrelsen vill höja medlemsavgifter och kostnaderna för båtplatser med i snitt 
17%, de skulle ge en ökad intäkt till klubbkassan med drygt 150tkr per år. Bo 
Bergkvist ansåg att den del i förslaget som berörde en vinteruppställningskostnad 
på 1000kr per båt och år redan ingick i båtplatshyran men styrelsens förslag 
innebar en kostnad på 1000kr per vinterplats. Mötets medlemmar begärde 
votering på dessa två förslag genom handuppräckning. Utfallet blev till fördel för 
styrelsens förslag med röstsiffrorna 48 röster mot Bergkvists förslag som fick 27 
röster. Mötet beslutade att styrelsens avgifter och taxehöjningar inklusive 
vinterplatsavgiften på 1000kr skulle genomföras till säsong 2013.  
 

 

§11 Spolplattan 
Spolplattan är byggd och Lova-bidrag på hälften av kostnaderna på ca 200tkr har 
sökts och beviljats. Staten har därefter skärpts kraven och ett steg II kan bli 
aktuellt men klubben avvaktar tills vi fått mer information. 
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§12 Redovisning av kappsegling 2012 
Johan Sölve berättade om Hallandsseglingen där ett 20tal båtar deltog i lätta 
vindar samt Spangenbergsseglingen med 13 deltagande båtar varav sju båtar från 
Grötvik, en båt från HSS vann. Han berättade även om arrangemanget av nordiskt 
mästerskap i 5o5där 24 båtar från hela norden deltog. 

 

§13 

 

Kommande seglingar i Grötvik 2013 
Nästa års Spangenbergssegling är planerad till 2013-08-17. 

 

§14 Jolleseglingar 
Anders Widén har på ett mycket förtjänstfullt sätt arrangerat jolleskola med 14 
deltagare under två veckor. På de tre år som utbildningen har pågått har 38 
deltagare utbildats, det inkom önskemål om att klubben köper in två Laserbåtar 
för att vidareutbilda de ungdomar som redan gått en utbildning. 
Mötet tackade Johan för hans engagemang i arrangerandet av kappseglingar samt 
Anders engagemang i jolleseglingarna. 

 

§15 

 
 

Sjö- och torrsättning 2013 
Sjösättning är: 18/4, 25/4 och 4/5 
Upptagning är: 19/9, 26/9 och 5/10 
Datum för sjö- och torrsättning står även på hemsidan. 

 

§16 

 

 

 

Utveckling av Grötvik 
• Mötet godkände investeringen på 250tkr för utbyte av i etapp I, brygga 4. 
• Muddringen av inseglingsrännan är ok idag men klubben får avvakta till 

efter vintern för att kontrollera behovet av ny muddring inför kommande 
säsong. 

• Mötet gav styrelsen i uppdrag att diskutera förläggningen av fd Livbojens 
bod med Sjöräddningen. 

 

§17 Resa till båtmässan i Göteborg 2013 
Klubben kommer inte att arrangera någon gemensam resa till båtmässan i 
Götaborg 2013. 

 

§18 Datum för årsmöte 2013 
Årsmötet för nästa år blir den 2013-03-09 i Folkets hus Söndrum. 
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§19 Ärtsoppa med föredrag  
Evert Grahn håller föredrag den 2012-11-22 kl. 19.00 på Ekebacken. 

 

 

§20 Övrigt 
• Fråga från stugägare om klubben har försäkring som täcker eventuella 

skador på stuga som vinterförvaring av bommar skulle kunna orsaka. 
Klubben har en olycksfallsförsäkring via SBU samt en ansvarsförsäkring, 
Bosse återkommer i frågan. 

• Synpunkt på att spolplattsstugan bör stå på asfaltsplan istället för på 
mastbryggan. 

 
 

 

 Vid protokollet 
 
 
 
 

 
Joakim Stare 
 

 
Justerat                                                                                    Justerat 

   
 
 
Harry Stangenberg                                                                  Bo Bergkvist 

 
 

     
          
     
 
 
      
 
        
    


