
PROTOKOLL
Grötviks Segelsällskap! ! ! Datum! ! ! Protokollsnr:!
! ! ! ! ! ! 2014-02-05! ! 1!!!!!!
Styrelsemöte!!!
Tid:! ! 2014-02-05!!
Plats:! ! Klubbstugan i Grötvik!!!
Närvarande:! ! Sven Palmkvist (ordf)!
! ! ! Bo Larsson!
! ! ! Claes Magnusson!
! ! ! Kai Adolfsson!
! ! ! Peter Jonsson!
! ! ! Johan Sölve!
! ! ! Bo Bergkvist!
! ! ! Thomas Larsson!
! ! ! Clas-O Löfqvist (adjungerad)!!
Anmält förhinder:! Joakim Stare!
! ! ! !!!
Distribueras till:! Styrelsen och Hamnvärden!!!!
§1! Mötets öppnande!
! Ordförande hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat.!
! Mötet godkände föreslagen dagordning!!!
§2! Föregående mötes protokoll!
! Styrelseprotokollet från 2013-12-11 godkändes och lades till handlingarna.!!!
§3! Kassarapport!
! Kassören redogjorde för den ekonomiska ställningen. Vi har 101 tkr i kassan och inget av 
! krediten på 250 tkr är utnyttjad.!!!
§4! Budget 2014!
! Kassören redogjorde för förslag till budgeten 2014. Budgetförslaget delades ut till !
! ledamöterna.!
! Bilagor till budget: Budgetförslag och protokollsutdrag från höstmöte avseende paragraf 11 
! om möjlighet till särskild utdebitering.!!!!
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§5! Fakturering av årsavgifterna!
! Kassören redogjorde för hur faktureringen genomförts. Se §3.! !!!
§6! Muddringsbehov!
! Styrelsen diskuterade muddringsbehovet och uppskattade kostnader. Claes-O fick i !
! uppdrag att upphandla tjänsten av Rapps dyktjänst. Skriftlig offert och dito ! !
! överenskommelse i form av kontrakt/avtal skall finnas.!!!
§7! Möte med kommunen!
! Ordförande och representanter från styrelsen skall ha ett möte med kommunen den 10/2 kl 
! 11.00. Punkter enl skrivelse 24/9 2013.!!!
§8! Reparationsbehov efter stormarna!
! Reparationsläget efter stormen gicks igenom. Information skall lämnas vid kommande !
! årsmöte.!!!
§9! Omlokalisering av vissa båtar!
! Beslutades att kalla berörda båtplatsinnehavare till ett möte för diskussioner. Beslutade att 
! skjuta upp verkställigheten ett år. Besluta om max storlek på nya båtar. Beslutades att !
! informera om kommande förändringar avseende platsförändringar inom hamnen på !
! kommande årsmöte.!!!
§10! Husbilsuppställningar 2014, bygglovsansökan!
! Sven informerade om hur arbetet fortskred med  bygglovsansökan och utökning av !
! området för husbilsuppställning!!!
§11! Hamnfest 2014!
! Beslutades att styrelsen är positiv till att BK Astrio anordnar hamnfest i Grötvik första !
! helgen i juli.!!!
§12! Claes-O:s rapporter!
! Claes-O önskade köpa en markis till det nya kontoret till en kostnad av 7200 inkl moms, !
! styrelsen beviljade inköpet.!
! Skallkroken har kallat till möte 16/2, kl 15.00 i Blå fiskebåt i Halmstad angående att !
! kommunen skall marknadsföra hamnarna i kommunen som gästhamn. Johan Sölve !
! representerar Grötvik.!
! Rapport angående eventuell FAS3 med placering i Halmstad. Claes-O anser att det finns 
! behov av hjälp särskilt under sommaren.!
! Sjösättning med kranbil kommer att ske till kommande säsong. Mattias Stendalen har !
! meddelat att han kan utföra dessa arbetsuppgifter inför såväl sjösättning och torrsättning. 
! Bosse tar kontakt med Stendalen angående försäkringsfrågan.!
! Beslutades att fundera till nästa möte om eventuell uthyrning av gamla kontoret.!
! Deadline att söka LOVA bidrag är den 14/2 2014.!!!
§13! Årsmöte! !
! Sven uppmanade styrelsen att inkomma till honom om det är något som skall tas upp på 
! årsmötet!
! !
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!
§14! Övriga frågor!
! Bosse gick igenom bomavtalet. Han krediterar de som enligt avtalet har rätt till detta. !
! Därefter övergår bommarna i GSS ägo.!
! Bo Bergqvist meddelade att Miljö och Hälsa efter tillsyn kommit med en inspektionsrapport. 
! Rapporten gicks igenom och lades till handlingarna.!!!
§15 ! Mötets avslutande!
! Ordförande Sven Palmkvist tackade för visat intresse och förklarade mötet avslutat.!!!!!!!!
Vid protokollet!! ! ! ! ! ! Justeras!!!!!!
…………………………………!! ! ! ! ……………………………………!
Kai Adolfsson! ! ! ! ! ! ! Sven Palmkvist



PROTOKOLL
Grötviks Segelsällskap! ! ! Datum! ! ! Protokollsnr:!
! ! ! ! ! ! 2014-03-05! ! 2!!!!!!
Styrelsemöte!!!
Tid:! ! 2014-03-05!!
Plats:! ! Klubbstugan i Grötvik!!!
Närvarande:! ! Sven Palmkvist (ordf)!
! ! ! Bo Larsson!
! ! ! Claes Magnusson!
! ! ! Kai Adolfsson!
! ! ! Johan Sölve!
! ! ! Bo Bergkvist!
! ! ! Thomas Larsson!
! ! ! Clas-O Löfqvist (adjungerad)!!
Frånvarande:! ! Joakim Stare!
! ! ! Peter Jonsson!!
! ! ! !!!
Distribueras till:! Styrelsen och Hamnvärden!!!!
§1! Mötets öppnande!
! Ordförande hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat.!
! Mötet godkände föreslagen dagordning!!!
§2! Föregående mötes protokoll!
! Styrelseprotokollet från 2014-02-05 godkändes och lades till handlingarna.!!!
§3! Kassarapport!
! Kassören redogjorde för den ekonomiska ställningen. Vi har 760 tkr i kassan idag. Ingen 
! kredit utnyttjad.!!!
§4! Budget 2014!
! Kassören redogjorde för förslag till budgeten 2014. Budgetförslaget delades ut till !
! ledamöterna. Vissa mindre justeringar föreslogs och beslutades därefter.!
! !!!!
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§5! Kostnadssammanställning nya administrationslokalen!
! Komplett kostnadsredovisning kommer att föreläggas årsmötet.!
! ! !!
§6! Fakturering av årsavgifterna!
! Ett antal medlemmar har inte betalt årsavgiften varför påminnelser kommer att skickas ut.!!!
§7! Muddring!
! Redovisning av det pågående muddringsarbetet. Fortskrider enligt plan, muddermassor har 
! tillfälligt  lagts upp inom hamnområdet.!!!
§8! Anmälan till länsstyrelsen och kommunen!
! Sven har anmält muddringen till länsstyrelsen och kommunens Miljö och Hälsa.  Dessutom 
! har han ansökt om LOVA bidrag för toatömningsanläggning.!!!
§9! Reparationer, lägesrapport!
! Redogjordes för det aktuella läget avseende pågående reparationer. Clas-O fick i uppdrag 
! att omedelbart kontakta andra hamnar för att se hur de löst isolering och vattenskydd för 
! elinstallationer. Rapport till entreprenören Sandbladhs.!!!
§10! Kommunalt bidrag!
! GSS har erhållit bidrag från Halmstad kommun med 100 000 för reparation av svåra !
! stormskador i hamnen.!!
§11! Båtliv i Halmstad, rapport från mötet 16 mars.!
! Johan var på mötet och detta hade fokus på att marknadsföra våra hamnar och öka antalet 
! gästnätter. Inför nästa möte fick deltagarna i uppdrag att redogöra får några saker som är 
! särskilt bra med den egna hamnen. Det fanns även ett förslag att medlemmar i ! !
! båtklubbarna skall kunna besöka sina grannhamnar i kommunen till en reducerad kostnad 
! om 50 kronor. Ytterligare ett möte är planerat till den 16/3. Sven närvarar på mötet den 16/3 
! och tar med sig några saker som är särskilt bra med vår hamn. Beslutades att GSS är med 
! på förslaget om reducerad gästhamnsavgift för medlemmar i båtklubbarna i kommunen.!!
§12  ! Omlokalisering av vissa båtar, reaktioner!
! Diskuterades reaktioner på förslaget om omflyttning av båtplatser.!!!
§13  ! Husbilsuppställning 2014, bygglovsansökan!
! Sven rapporterade att han lämnat in bygglovsansökan för husbilsuppställning inom det av 
! GSS arrenderade området i Grötvik.!!
§14  ! Årsmöte!
! Diskussioner kring årsmötet och vad som kommer att tas upp förutom de stadgeenliga !
! punkterna.!!
§15  ! Kais synpunker under ”övrigt” på årsmötet!
! Kai redogjorde för sina och Claes Magnussons synpunkter inför sjösättningen. Kai läste !
! upp skrivelse med regelverk inför sjösättning. Kai fick styrelsens uppdrag att redogöra för 
! regelverket på årsmötet.!!!!
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§16  ! Möte med stugföreningen den 6 februari!
! Sven redogjorde för informationen han lämnat på stugföreningens årsmöte. Några !
! medlemmar hade ställt frågor till Sven om möjlighet att kunna ta elström från elstolparna !
! framför stugområdet. Sven redogjorde för stugägarna om regelverket kring detta. Kai som 
! är med i stugföreningens styrelse tackade Sven för hans medverkan och meddelade att !
! Svens närvaro och information han lämnade var uppskattad.!!
§17! Clas-O:s rapporter!
! Sjösättningsdatum inför säsongen 2014 är inlagda på hemsidan. Medlemmarna kan maila 
! in när de vill ha sjösättningstid. !
! Bryggvärdsträff med bryggvärdarna genomförs den 12 mars under ledning av Clas-O. !
! Clas-O kommer att gå en säkerhetsrond i hamnen med Leif Karlborg. Inriktningen på denna 
! är utrustning för livräddning om någon skulle hamna i vattnet i hamnen. Bryggvärdarna !
! kommer att få i uppdrag att tillhandahållen utrustnings kommer på plats på bryggorna.!
! !!
§18! Övriga frågor!
! Det har inkommit  mail från Halmstads kommun avseende att man från kommunens sida 
! vill mäta hamndjup med ekolod. Mätningen kommer att ske den 11 mars, Clas-O fick i !
! uppdrag att samverka och tillse att bommen är öppen för att medge sjösättning. 
! Sven informerade om att kommunen kommer att ta kostnaden för reparation av el och !
! elskåp på brygga 5. 
! Styrelsearvodena från 2013 betalades inte ut förra året på grund av föreningens ! !
! ansträngda ekonomi, beslutades att dessa nu skall utbetalas av kassören. Noteras att !
! ordförande skänker sitt arvode från 2013 till inköpskostnaden av den nya !! !
! kontorsbyggnaden.!
! Arvodet för 2014 betalas ut i vid halvårsskiftet enligt gängse rutiner. 
! Ett antal beslut är fattade på medlemsmöten och styrelsemöten. Beslutades att införa !
! dessa redan fattade beslut i ordningsföreskrifterna. Syftet är att det är lättare att få en !
! överblick av gällande föreskrifter om dessa är samlade på ett ställe. Johan ordnar det !
! praktiska.!!!
§19 ! Mötets avslutande!
! Ordförande Sven Palmkvist tackade för visat intresse och förklarade mötet avslutat.!!!!!!!!
Vid protokollet!! ! ! ! ! ! Justeras!!!!!!
…………………………………!! ! ! ! ……………………………………!
Kai Adolfsson! ! ! ! ! ! ! Sven Palmkvist



PROTOKOLL
Grötviks Segelsällskap! ! ! Datum! ! ! Protokollsnr:!
! ! ! ! ! ! 2014-04-02! ! 3!!!!!!
Styrelsemöte!!!
Tid:! ! 2014-04-02!!
Plats:! ! Klubbstugan i Grötvik!!!
Närvarande:! ! Sven Palmkvist (ordf)!
! ! ! Bo Larsson!
! ! ! Claes Magnusson!
! ! ! Kai Adolfsson!
! ! ! Johan Sölve!
! ! ! Thomas Larsson!
! ! ! !
! ! ! Clas-O Löfqvist (adjungerad)!!
Frånvarande:! ! Joakim Stare!
! ! ! Bo Bergkvist!
! ! ! Peter Jonsson!!
! ! ! !!!
Distribueras till:! Styrelsen och Hamnvärden!!!!
§1! Mötets öppnande!
! Ordförande hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat.!
! Mötet godkände föreslagen dagordning!!
§2! Konstituering av styrelsen!
! Styrelsen konstituerade sig enligt följande: Sekreterare Kai Adolfsson, kassör Bo Larsson, 
! Ansvarig bevakningskommitte Kai Adolfsson, miljöansvarig Bo Bergqvist, seglingskommitte 
! Johan Sölve, hamnansvarig Claes Magnusson.!
 ! Styrelsen beslutar att styrelsens firma tecknas var för sig av Sven Palmkvist och Bo !
! Larsson.!
!  !
§3! Fördelning av styrelsearvoden!
! Beslutades att fördela styrelsearvoden enligt följande: Samma fördelningspricip som !
! föregående verksamhetsår. Ett prisbasbelopp fördelas.!!
§4! Föregående mötes protokoll!
! Styrelseprotokollet från 2014-03-05 godkändes och lades till handlingarna.!!!!
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!
§5! Kassarapport!
! Kassören redogjorde för den ekonomiska ställningen. Vi har 790 tkr i kassan idag. Ingen 
! kredit utnyttjad. Fortfarande finns det några fakturor som ej är betalda, kassören bevakar. 
! Kommande räkningar är under kontroll.!!
§6! Muddring!
! Muddringen har utförts enligt plan och är klar. Lodning har skett i hamninlopp och djupet är 
! över 2 meter vid normalvattenstånd.!!
§7! Anmälan till miljö- och Hälsa ang muddring och provtagning på lagrade massor på 
! långvården!
! Sven redogjorde för att det inkommit en anmälan till miljö och hälsoskyddsförvaltningen. !
! Anmälan rör de tillfälligt upplagda muddermassorna på långvården och vid brygga 10. Vi är 
! förelagda att ta prover på muddermassorna, kostnaden beräknas till 13 tkr plus moms. !
! Innan provtagning får massorna ej flyttas.!
! ! !!
§8! Båtliv i Halmstad 27 mars. Rapport från mötet!
! Sven redogjorde för mötet och den information som lämnades där. Mötet genomfördes i !
! positiv anda. Förslag framkom om att ta fram en tryckt presentation om båtklubbarna i !
! kommunen. Förslaget om lägre gästhamnsavgift för medlemmar i klubbarna i kommunen 
! var ej färdigberett från alla klubbar, beslut senare.!!!
§9! Synpunkter på utkast till nytt avtal med kommunen!
! Sven redogjorde för utkastet till nytt avtal med kommunen. Diskussioner fördes kring !
! detaljer i förslaget. Detta ligger till underlag för diskussion med kommunen på mötet den 7 
! april.!!!
§10! Inför mötet 2014-04-07 med kommunen, diskussion, synpunkter!
! Styrelsen diskuterade detaljerna i avtalet.!!!
§11! Reflexioner från årsmötet!
! Årsmötet diskuterades, gick enligt plan.!!!
§12! Gamla kontoret, uthyrning, hyresgäst!
! Beslutades att  erbjuda 2.4 seglarna att hyra det gamla kontoret. Finns intresse skrivs avtal 
! som löper ett år i taget. Beslutades att hyran sätts till 500 kronor per år. Clas-O tar kontakt 
! med seglarna och redogör för beslutet.!!
§13! FAS3 placering av Jonas Karlsson!
! Beslutades att snarast möjligt erbjuda honom FAS3 placering i föreningen. Sven !!
! handlägger ärendet i samråd med arbetsförmedlingen.!
! Paragrafen förklarades omedelbart justerad.!!
§14  ! Claes-O:s rapporter!
! Claes-O meddelade att han önskar semester 19/6-28/6 och 2/8-8/8. Clas-O beviljas ledigt 
! angiven tid och Claes Magnusson vikarierar aktuell tid. Vecka 16 jobbar Clas-O måndag-!
! onsdag, påskledig torsdag-måndag. !!!!
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!
§15! Övriga frågor!
! Sven meddelade att han precis fått skrivelse från Länsstyrelsen att vi beviljats LOVA bidrag 
! med 65 tkr för sugtömningsanläggning.!
! Claes ifrågasatte kostnaden till västkustens seglarförbund. Johan undersöker saken och !
! återkommer i ärendet. !
! Sven tog upp Evert Grahns förslag om driftbolag vid sidan av den ideella föreningen. Bosse 
! undersöker saken.!
! Johan ställde fråga om budget till 2 st optimistjollar till seglingskurserna. Johan disponerar 
! 5000 till eventuella inköp.!
! Johan informerade om att vaktlistan och vaktinstruktionen är klar.!
! !!
§16 ! Mötets avslutande!
! Ordförande Sven Palmkvist tackade för visat intresse och förklarade mötet avslutat.!!!!!!!!
Vid protokollet!! ! ! ! ! ! Justeras!!!!!!
…………………………………!! ! ! ! ……………………………………!
Kai Adolfsson! ! ! ! ! ! ! Sven Palmkvist



PROTOKOLL
Grötviks Segelsällskap! ! ! Datum! ! ! Protokollsnr:!
! ! ! ! ! ! 2014-05-07! ! 4!!!!!!
Styrelsemöte!!!
Tid:! ! 2014-05-07!!
Plats:! ! Klubbstugan i Grötvik!!!
Närvarande:! ! Sven Palmkvist (ordf)!
! ! ! Bo Larsson!
! ! ! Claes Magnusson!
! ! ! Kai Adolfsson!
! ! ! Johan Sölve!
! ! ! Thomas Larsson!
! ! ! Peter Jonsson!
! ! ! Bo Bergkvist!!
! ! ! !
! ! ! Clas-O Löfqvist (adjungerad)!!
Frånvarande:! ! Joakim Stare!
! ! ! !
! ! ! !
! ! ! !!!
Distribueras till:! Styrelsen och Hamnvärden!!!!
§1! Mötets öppnande!
! Ordförande hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat.!
! Mötet godkände föreslagen dagordning!!!
§2! Föregående mötes protokoll!
! Styrelseprotokollet från 2014-04-02 godkändes och lades till handlingarna.!
!  !!
§3! Kassarapport!
! Kassören redogjorde för den ekonomiska ställningen. Vi har 844 tkr i kassan idag. Ingen 
! kredit utnyttjad. Vi har obetalda fakturor på 252000 kr till kommunen, kassören bevakar. !
! Kommande räkningar är under kontroll.!!!!!!
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§4! Muddring, muddermassor, provtagning, bortforsling!
! Claes-O redogjorde för svaret på labtesten avseende muddermassorna. Ingen förekomst 
! av giftiga ämnen som hindrar borttransport. Bortforsling skall ske snarast. Inför kommande 
! år får Claes, Joakim och Johan i uppgift att bereda muddringsarbetet.!!!
§5! Kontakter med Miljö- och Hälsa, samt länsstyrelsen!
! Miljö och hälsa har gett klartecken till muddringsverksamheten och hur muddermassorna 
! hanterats. Även Länsstyrelsen har skickat förfrågan om hur muddring gjorts, vilket har !
! besvarats. !
! !!
§6! Båtliv i Halmstad 27 april. 
! Sven rapporterade från mötet som ägde rum hos HSS, ”broschyransvariga” utsågs på !
! mötet. En 16-sidig broschyr skall tas fram till en kostnad av cirka 20000. Man skall !
! försöka få sponsorer som finansierar. Johan och Kai får i uppdrag att ta fram bilder och !
! information kring Grötviks hamn. Vi lämnar de uppgifter som behövs i samband med !
! framtagande av trycksaken.!
! !!
§7! Bevakning, hot i hamnen!
! Sven redogjorde för att det förekommit att objudna gäster övernattat i vinterupplagd båt. Vi 
! uppmanas vara extra vaksamma när vi vaktar och eljest befinner oss i hamnen. Denna !
! information skall även läggas ut på hemsidan och vår Facebooksida.! !!!
§8! Nytt avtal med Bryggcaféet!
! Sven redogjorde för förslaget till det nya avtalet med Bryggcaféet. Avtalet avses löpa på 4 
! år. Styrelsen gav sina synpunkter på förslaget och önskemålen från företrädaren för !
! Bryggkaféet.!!!
§10! Mötet med kommunen 2014-05-07, rapport!
! Sven redogjorde för mötet med kommunen. Vi skall betala 5 basbelopp enligt avtalet för de 
! reparationer som utförts. Vad gäller skadorna på elinstallationer hävdar vi att dessa !
! kostnader skall betalas av kommunen. Inget beslut togs på mötet. Förslag att kommunen 
! sätter upp skylt att det inte är någon badplats i anslutning till hamnen. GSS anser vidare att 
! kommunen skall betala ytterligare 70000 kr för drift av servicebyggnaden.!!!
§11! Gamla kontoret, uthyrning, hyresgäst.!
! Det gamla kontoret hyrs ut till Anders Sköld som representerar 2:4 seglarna. !!!
§12! Koster 25, förfrågan om intresse för förvärv!
! Ingen i styrelsen har intresse i båten eller dess vidare öden.!!!
§13! Claes-O:s rapporter!
! Claes-O meddelade att han haft möte med Astrio inför hamnfesten. Styrelsen ger Johan i 
! uppdrag att samordna med Astrio. GSS kräver att ingen av hamnens verksamheter !
! skall påverkas av hamnfesten. Vi accepterar inte att Grötviksvägen stängs av. Johan !
! rapporterar på nästa möte. Claes-O behöver köpa en högtryckstvätt, max 2000 och en !
! motorgräsklippare, max 2-3000. Föreningen behöver en ny utombordare till arbetsbåten. 
! Beslutades att tvätten och gräsklipparen får inköpas, inköp av utombordaren tas beslut på 
! senare.!
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!
§14  ! Plats för nästa möte!
! Styrelsen beslutade att försöka ha nästa möte i någon närliggande småbåtshamn. Några 
! av förslagen var Träslövsläge, Bua eller Höganäs. Sven återkommer efter att han tagit !
! kontakt med någon i de förslagna hamnarna.!!!
§15! Övriga frågor!
! Medlemsavgifter seglarförbundet.  Claes-O fixar skyltar ang husbilsuppställning och !
! betalformer. Bosse meddelade att vi betalar 65 kr per medlem samt engångsavgift om 800 
! kr per år.!!!
§16 ! Mötets avslutande!
! Ordförande Sven Palmkvist tackade för visat intresse och förklarade mötet avslutat.!!!!!!!!
Vid protokollet!! ! ! ! ! ! Justeras!!!!!!
…………………………………!! ! ! ! ……………………………………!
Kai Adolfsson! ! ! ! ! ! ! Sven Palmkvist



PROTOKOLL
Grötviks Segelsällskap! ! ! Datum! ! ! Protokollsnr:!
! ! ! ! ! ! 2014-06-04! ! 5!!!!!!
Styrelsemöte!!!
Tid:! ! 2014-06-04!!
Plats:! ! Klubbstugan i Grötvik!!!
Närvarande:! ! Sven Palmkvist (ordf)!
! ! ! Bo Larsson!
! ! ! Claes Magnusson!
! ! ! Kai Adolfsson!
! ! ! Johan Sölve!
! ! ! Thomas Larsson!
! ! !  Joakim Stare!!
! ! ! !
! ! ! Clas-O Löfqvist (adjungerad)!!
Frånvarande:! ! Bo Bergkvist!
! ! ! Peter Jonsson!
! ! ! !
! ! ! !
! ! ! !!!
Distribueras till:! Styrelsen och Hamnvärden!!!!
§1! Mötets öppnande!
! Ordförande hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat.!
! Mötet godkände föreslagen dagordning!!!
§2! Föregående mötes protokoll!
! Styrelseprotokollet från 2014-05-07 godkändes och lades till handlingarna.!
!  !!
§3! Kassarapport!
! Kassören redogjorde för den ekonomiska ställningen. Vi har 565 tkr i kassan idag. Ingen 
! kredit utnyttjad. Vi har obetalda fakturor  avseende muddring och bortforsling mm. !
! Kommande räkningar är under kontroll. Tar upp förändrad tidpunkt för faktureringsavgifter 
! av båtplatser på höstmötet. Kassören föreslår sista december som sista betalningsdatum.!!!!!
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§4! Kontakter med Träslövsläge!
! Sven redogjorde för sina kontakter med Träslövsläge hamn. Från ett positivt ! !
! förhandsbesked fick vi senare besked att vi tyvärr inte kunde komma på besök i samband 
! med junimötet.!!!!
§5! Muddring, muddermassor, provtagning, bortforsling!
! Clas-O talade om att i slutet av innevarande vecka eller senast nästa vecka skall alla !
! muddermassor vara bortforslade. Beslutades att sätts ut en grön prick till för att förenkla in 
! och utsegling i hamnen, Clas-O får i uppdrag att ordna detta omedelbart. Johan får i !
! uppdrag att informera om inseglingen och risken för sanddrift på hemsidan.!!!
§6! Kontakter med Miljö- och Hälsa, samt länsstyrelsen!
! Länsstyrelsen har fått svar på sin skrivelse från den 2 maj, därefter har de inte avhörts i !
! ärendet. Klart med kontakterna med Miljö- och Hälsa. !!
§7! Kommunkontakter!
! Sven redogjorde för sina kontakter med kommunen. Idag fick Sven en skrivelse från !
! kommunen. En tjänsteman kommer att komma ut till hamnen och diskutera fördelning av 
! kostnader för bland annat elarbeten. Kommunen anser att vi enligt avtal skall hålla !
! servicebyggnaden öppen enligt avtal trots att kostnaden överstiger det bidrag vi får från !
! kommunen. Styrelsen anser att vi måste lyfta frågan hos kommunen. Sven sköter de !
! fortsatta kontakterna med kommunen.! !!
§8! Båtliv i Halmstad, broschyrarbetet. 
! Kallas till möte i augusti, Johan håller kontakten.! !!
§9! 50-lappen!
! Sven redogjorde för att det är klart med att gäster från våra båtklubbarna i Halmstad !
! kommun betalar 50 kronor per gästnatt. Det innebär att alla med båt med hamnplats inom 
! Halmstad kommuns betalar 50 kronor när man gästar annan hamn inom kommunen.!!!
§10! Nytt avtal med Bryggcaféet!
! Sven redogjorde för det nya avtalet med Bryggcaféet, samt för skriftväxling med Anders !
! Widén. Styrelsen godkänner avtalsutkastet daterat 2014-05-24 som slutligt avtal att skrivas 
! under av Sven och Bryggcaféets arrendator.!!
§11! Servicebyggnaden i sommar. Partiell stänging!
! Se paragraf 7.!!
§12! Sommarbemanning i hamnen.!
! Clas-O skall ha semester 19/6-1/7 samt 1/8-12/8. Claes Magnusson vikarierar.!!!
§13! Claes-O:s rapporter!
! Följande dagar är det upptagning med kranbil i organiserad form, torsdagen 18/9, !
! torsdagen 25/9, och lördagen den 4/10. Datumen fastställdes av styrelsen. Redogjordes !
! även för förslag från Securitas om parkeringsövervakning, detta skall vi fundera på under 
! året. Styrelsen beslutade att med plastkätting och skylt spärra av hamnplanen för trafik med 
! motordrivet fordon fordonstrafik. Dessutom hägnas platserna för ställplatser in på lämpligt 
! sätt. Clas-O i samråd med Claes Magnusson ser till att detta genomförs skyndsamt.!
! !!
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!!!
§14! Övriga frågor!
! Seglarskolan har tidigare skötts av Anders Widén. Widén har avsagt sig uppdraget p.g.a. 
! medicinska skäl.  Clas-O och Johan får i uppdrag att ordna det praktiska med bidrag och 
! instruktörer för verksamheten. Verksamheten flyttas till platsen vid lilla bryggan hitom !
! brygga 10. Uppförs en enkel uppläggningsplats på gräsplanen hitom brygga 9.!
! Diskuterades skyltning och betalsätt, Clas-O redogjorde för hur han tänkt sig ett praktiskt 
! system för betalning. Johan tar på sig att ta fram underlag för skyltar och tar fram ett !
! skyltmaterial. Styrelsen tar tacksamt emot Johans erbjudande!
! Claes M förslog regler kring användande av hamnkranen. Styrelsen beslutade att låsa !
! kranen och manöverskåpet. Nya hänglås köps in och endast behöriga får ut nyckel, nyckel 
! förvaras även på hamnkontoret.!
! Preliminärt höstmöte den 15 november, Clas-O får i uppdrag att försöka boka Folkets Hus 
! Stenhuggeriet. Reservdag 8 november.!
! Johan redogjorde för sina kontakter med Astrio med anledning av Hamnfesten.!!!
§15 ! Mötets avslutande!
! Ordförande Sven Palmkvist tackade för visat intresse och förklarade mötet avslutat.!!!!!!!!
Vid protokollet!! ! ! ! ! ! Justeras!!!!!!
…………………………………!! ! ! ! ……………………………………!
Kai Adolfsson! ! ! ! ! ! ! Sven Palmkvist



PROTOKOLL
Grötviks Segelsällskap! ! ! Datum! ! ! Protokollsnr:!
! ! ! ! ! ! 2014-08-06! ! 6!!!!!!
Styrelsemöte!!!
Tid:! ! 2014-08-06!!
Plats:! ! Klubbstugan i Grötvik!!!
Närvarande:! ! Sven Palmkvist (ordf)!
! ! ! Bo Larsson!
! ! ! Claes Magnusson!
! ! ! Kai Adolfsson!
! ! ! Johan Sölve!
! ! ! Thomas Larsson!
! ! ! Joakim Stare!
! ! ! Bo Bergkvis!
! ! ! Peter Jonsson!! ! !
! ! ! !!
Frånvarande:! ! Bo Larsson! ! !
! ! ! !!
Distribueras till:! Styrelsen och Hamnvärden!!!!
§1! Mötets öppnande!
! Ordförande hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat.!
! Mötet godkände föreslagen dagordning!!!
§2! Föregående mötes protokoll!
! Styrelseprotokollet från 2014-06-04 godkändes och lades till handlingarna.!
!  !!
§3! Kassarapport!
! Kassören redogjorde via SMS för den ekonomiska ställningen. Vi har 495 tkr i kassan idag. 
! Ingen kredit utnyttjad. Muddringen ej betald.!!!!
§4! Utvärdering av hamnfesten i Astrios regi!
! Sven och övriga i styrelsen redogjorde för sina erfarenheter kring festen. Alla tyckte att det 
! var ett lyckat arrangemang. Diskuterades återställning av gräsplanen vid brygga 9. !
! Beslutades att kalla till ett avstämningsmöte med Astrio.!!!!
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§5! Sommaren så här långt. Husbilar, gästbåtar mm!
! Det har varit lyckat med husbils uppställningarna, även gästbåtarna kommer i normal !
! omfattning. Claes är av uppfattningen att i stort sett alla betalar avgiften och att vi har få !
! eller inga smitningar. Muddringen håller och hamnen är farbar även för djupgående !
! segelbåtar.!!
§6! Förestående arbeten i höst!
! Inga större arbeten planerade, förutom förbereda upphandlingen av sugtömningsutrustning. !!
§7! Skrivelse från Länsstyrelsen ang anmälan från Anna blomqvist om stenar i vattnet!
! Sven redogjorde för inkomna skrivelser från privatperson och länsstyrelsen angående årets 
! muddringsarbeten. Sven svarar på skrivelserna, han tar dessutom personlig kontakt med 
! handläggaren på länsstyrelsen i Halland. Styrelsen diskuterade problematiken med !
! anmälningar och skrivelser trots att vi har tillstånd och följer regelverket.!!
§8! Kommunkontakter, återställning av el!
! Sven redogjorde för kontakterna med kommunen. Slutresultatet blev att kommunen tar !
! kostnaden för elarbetena på brygga 5.!!
§9! Servicebyggnaden, toalett. Dimensionering, åtgärder gentemot kommunen.!
! Sven redogjorde för nuläget.Styrelsen  föreslår att vi meddelar kommunen att det är stor !
! risk att servicebyggnaden kommer att stängas nästa år. Detta beroende på att ! !
! anläggningen är undermålig. Tvunget att diskutera fram en framtidssäker lösning på !
! servicebyggnad och avloppet därifrån.!!
§10! Höstmötet 2014-11-15!
! Bestämt till den 15/11, Folkets hus, Stenhuggeriet bokat.!!
§11! Spangenberg.!
! Johan redogjorde för marknadsföring kring Spangenberg. Johan ordnar så att det blir !
! korvgrillning och lite trivselaktiviteter efter seglingen. Frågades om någon kunde ställa upp 
! som funktionär, ingen kunde lämna svar på mötet.!!
§12! Övriga frågor!
! Brygcafeets verksamhet under året och framöver diskuterades.!
! Peter ställde fråga om kostnaden och reglerna för hamnkranen. Han fick svar och Johan 
! skall uppdatera på hemsidan så att informationen där överensstämmer med taget beslut.!
! Claes tog upp behovet av parkeringsövervakning på området. Sven tar kontakt med !
! tekniska kontoret om vår möjlighet att teckna avtal om parkeringsövervakning.!
! Bo Bergkvist tog upp fråga om medlemmarnas utnyttjande av terassen vid kontoret. Inget 
! beslut togs på mötet.!!!
§13 ! Mötets avslutande!
! Ordförande Sven Palmkvist tackade för visat intresse och förklarade mötet avslutat.!!!!!!!!
Vid protokollet!! ! ! ! ! ! Justeras!!!!
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!!
…………………………………!! ! ! ! ……………………………………!
Kai Adolfsson! ! ! ! ! ! ! Sven Palmkvist



PROTOKOLL
Grötviks Segelsällskap! ! ! Datum! ! ! Protokollsnr:!
! ! ! ! ! ! 2014-09-03! ! 7!!!!!!
Styrelsemöte!!!
Tid:! ! 2014-09-03!!
Plats:! ! Klubbstugan i Grötvik!!!
Närvarande:! ! Sven Palmkvist (ordf)!
! ! ! Claes Magnusson!
! ! ! Kai Adolfsson!
! ! ! Johan Sölve!
! ! ! Bo Larsson!
! ! ! Bo Bergkvist!
! ! ! Peter Jonsson! ! ! !
! ! ! !!
Frånvarande:!! Thomas Larsson! !
! ! ! Joakim Stare!!
! ! ! !
Distribueras till:! Styrelsen och Hamnvärden!!!!
§1! Mötets öppnande!
! Ordförande hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat.!
! Mötet godkände föreslagen dagordning!!!
§2! Föregående mötes protokoll!
! Styrelseprotokollet från 2014-08-06 godkändes och lades till handlingarna.!
!  !!
§3! Kassarapport!
! Kassören redogjorde för den ekonomiska ställningen. Vi har 520 tkr i bank och ! !
! kassan idag. ! !!!
§4! Korrespondens med länsstyrelsen!
! Sven redogjorde för korrespondensen med länsstyrelsen. Han kommer att ha ! !
! fortsatta kontakter med länsstyrelsen i muddringsfrågan.!!!
§5! Synpunkter från Jan Bergkvist!
! Skrivelse från Jan har inkommit angående årsmötesprotokollet som ej varit tillgängligt för 
! medlemmar. Protokollet finns numera tillgängligt både i pärm i klubbstugan och på internet. 
! Claes-O uppger att protokollet fanns i pärmen vid tidpunkten för skrivelsen.!
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!
§6! Kommunkontakter, återställning av el!
! Sven har vidtalat representanter från kommunen att man måste anslå pengar i ! !
! budgeten till servicebyggnad i Grötvik.!
! Vad gäller elarbetena på brygga 5 var vi lovade att dessa skulle sätta igång efter !!
! semestern. Detta har ej skett.!
! Arbetena lär vara på gång men visst material är ännu ej tillverkat.!!
§7! Servicebyggnaden, toalett. Inspektion av Miljö och Hälsa!
! Personal från Miljö och Hälsa och Gardenstam från kommunen synade servicebyggnaden. 
! Något besiktningsprotokoll har ej kommit GSS tillhanda. Synen torde innefatta lämpligheten 
! av trekammarbrunn nära havet. GSS styrelse menar att det är en kommunal angelägenhet 
! med servicebyggnad. Detta beroende på att användarna till största delen är allmänhet utan 
! anknytning till GSS.!!
§8! Samarbete med Sakallkroken angående muddring?!
! Peter Gustavsson har väckt tanken om samarbete mellan Grötvik och Skallkroken !
! avseende muddring. Fortsatt kontakt får tas i ärendet.!!!
§9! Spangenberg!
! Johan redogjorde för den genomförda kappseglingen. Tyvärr kom det endast 6 båtar till !
! startlinjen. Arrangemanget genomfördes dock på ett trivsamt sätt och uppskattades av !
! deltagarna.!!
§10! Möte med nya båtplatsinnehavare!
! Claes-O meddelade att vi har minst 45 nya båtplatsinnehavare i föreningen. Styrelsen !
! beslutade att bjuda in dessa till ett informationsmöte. Claes-O genomför mötet och !
! återkommer med tidpunkt för genomförandet.!!
§11! Uppsägning av båtplatser!
! Claes-O vill säga upp 4 båtplatsinnahavare på grund av att dessa ej följt reglerna. Styrelsen 
! fick redogörelse med namn och vilka platser det gäller. Styrelsen beslutar i enlighet med !
! förslag och att båtarna skall vara borta innan först organiserade sjösättningen 2015.!!
§12! Bryggvärdsmöte!
! Claes-O genomför möte med byggvärdarna den 23/9.!!!
§13 ! Förestående investeringar!
! Claes-O redogjorde för nyanskaffningsbehov av resterande del av brygga 4. Kostnad cirka 
! 300000 kr + moms.!
! Brygga 6 och 10 kostnad för bommar 93800 + moms.!
! Reparation alternativt utbyte av flottörer på brygga 5 och 8.!
! Claes-O sammanställer behov och kostnad. Beslut på höstmötet.!!
§14 ! Sugstationen!
! Redogjordes för kostnader mm för inköp av sugstation. Totalkostnad 130 000 kronor, !
! beviljat LOVA bidrag 65 000 kronor. Utrustning är ännu ej beställd. Beslutades att Claes-O 
! skulle ta in offert och sammanställa tillsammans med de övriga investeringarna för !
! presentation på höstmötet.!!
§15! Höstmötet 2014-11-15!
! Folkets hus Stenhuggeriet klart och bokat.!!!
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§16 ! Ärtsoppemiddag med föredrag!
! Beslutades att genomföra traditionell ärtsoppemiddag med föredrag på Restaurang !
! Ekebacken den 20/11. Styrelsen ombads komma med förslag på föredragshållare.!!
§17 ! Övrigt!
! Bosse gör lite efterforskningar ang bolagsbildning till nästa styrelsemöte.!
! Claes Magnusson påminde om att vi skulle sluta betala avgift till seglarförbundet. Bosse !
! och Johan fick i uppdrag att kontrollera formerna för uppsägning av medlemskapet.!
! Förslag angående utskick av infoblad till medlemmarna, Johan återkommer med !!
! funderingar kring detta på nästa möte.!!
§18 ! Mötets avslutande!
! Ordförande Sven Palmkvist tackade för visat intresse och förklarade mötet avslutat.!!!!
Vid protokollet! ! ! ! ! ! ! Justeras!!!!!!
…………………………………!! ! ! ! ……………………………………!
Kai Adolfsson! ! ! ! ! ! ! Sven Palmkvist
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Grötviks Segelsällskap! ! ! Datum! ! ! Protokollsnr:!
! ! ! ! ! ! 2014-10-01! ! !!!!!!
Styrelsemöte!!!
Tid:! ! 2014-10-01!!
Plats:! ! Klubbstugan i Grötvik!!!
Närvarande:! ! Sven Palmkvist (ordf)!
! ! ! Claes Magnusson!
! ! ! Kai Adolfsson!
! ! ! Johan Sölve!
! ! ! Bo Larsson!
! ! ! Bo Bergkvist!
! ! ! Thomas Larsson! ! ! !
! ! ! !!
Frånvarande:!! Peter Jonsson! !
! ! ! Joakim Stare!!
! ! ! !
Distribueras till:! Styrelsen och Hamnvärden!!!!
§1! Mötets öppnande!
! Ordförande hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat.!
! Mötet godkände föreslagen dagordning!!!
§2! Föregående mötes protokoll!
! Styrelseprotokollet från 2014-09-03 godkändes och lades till handlingarna.!
!  !!
§3! Kassarapport!
! Kassören redogjorde för den ekonomiska ställningen. Vi har 484 tkr i bank och ! !
! kassan idag. ! !!!
§4! Servicebyggnaden, toalett. Inspektion Miljö o Hälsa protokoll!
! Claes-O redogjorde för protokollet från Miljö o Hälsa. Nuvarande installation följer inte nu 
! gällande bestämmelser om strandnära anläggning vilket innebär inom 300 meter från !
! havet. !Kommer fram till att det är gammalt och slitet och inte fyller de krav som gäller idag. 
! Sven har talat med chefen för Teknik och Fritid och påtalat bristerna.!!!!!
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§5! Länsstyrelsen!
! Sven har inte fått något svar från länsstyrelsen om om begäran om möte med länsstyrelse, 
! Miljö o !Hälsa och GSS.!!
§6! Anslutning till Seglarförbundet?!
! Johan redogjorde för reglerna för att ansöka om medlemsskap i seglarförbundet. Man !
! skulle gå från 31000 kronor till cirka 1000 kronor om året i kostnad för GSS. Krav om minst 
! 20 medlemmar i klubb anslutet till seglarförbundet. Beslutades att ta upp förslaget till !
! förändring på höstmötet. Johan får i uppdrag att utforma förslaget.!!
§7! Eventuella bolagsbildningar, förutsättningar!
! Bosse ber att få återkomma i frågan till nästa möte. Tar upp det som en punkt på !!
! höstmötet.!!
§8! Möte med bryggvärdarna 23/9 rapport!
! Claes-O redogjorde för mötet och de dagar som bommarna skall tas upp. Claes-O kallar 
! via SMS till bomupptagning. Några nya vagnar håller på att tillverkas för att köra bommarna 
! på brygga 5.!!!
§9! Förestående investeringar, specifikation och kostnader!
! Claes-O redogjorde för det akuta investeringsbehovet.!!
! Prioritet 1:!
! Toasugningsanordning 56125 kr!
! 7 st räddningsstegar 30012 kr.!
 ! Beslutade att inköpa den prioriterade utrustningen inom ramen för årets likvida medel. !!
! Övriga föreslagna investeringar:!
! 1. Brygga 4 nyanskaffning 231250 kronor!
! 2. Flottörer till brygga !5 och 8, 99687 kronor!
! 3. Brygga 6, 5st 10 meters bommar, 117250 kronor.!
! Investeringarna under punkt 1-3 föreslås finansieras genom lån. Frågan  tas upp på !
! höstmötet.!!
! Samtliga belopp under §9 avser inklusive moms.!!
§10! Uppsägning av båtplatser, rapport!
! Claes-O rapporterade att han har tillskrivit de aktuella personerna som redogjordes för på 
! förra mötet. Inga reaktioner!!
§11! Höstmötet 2014-11-15, punkter på dagordningen!
! Investeringar, seglarförbundet och ändrat förfallodatum på båtplatsfakturan.!!
§12! Ärtsoppan, föredrag?!
! Thomas föreslog Anders Bergenek som föredragshållare. Beslutades att Sven frågar !
! Anders om han har möjlighet att komma och hålla ett för medlemmarna intressant föredrag 
! i samband med ärtsoppemiddagen.!!
§13! Motioner!
! Inkommen motion från Ingvar Andersson, Bo Öhman och Lars Göran Norling. Styrelsen !
! beslutar att föreslå höstmötet att avslå motionen med motiveringen att denna service ingår i 
! kostnaden för !vinteruppställning.!!!!
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§14! Muddringsproblematiken!
! Johan redogjorde för sina kontakter med Skallkroken. Olika metoder för revisionsmuddring 
! diskuterades. Johan har varit i kontakt med ett antal utförare och redogjorde för deras !
! möjligheter och uppfattning om utförande. Johan och Claes-O gör ytterligare ! !
! efterforskningar och tar kontakt med Båstad och hör vem som skall utföra  deras muddring. 
! Kommer därefter med konkret förslag om utförande.!!
§15! Astrio hamnfest 2015!
! Sven har pratat med Anders Rane om den genomförda hamnfesten och en eventuell !
! fortsättning till 2015. Anders Rane är inbjuden till decembermötet och redogör för hur de !
! upplevde arrangemanget samt diskussioner om en eventuell framtida hamnfest.!!
§16! Elarbeten brygga 5!
! Claes-O rapporterade att elarbetana på brygga 5 är påbörjade. Man skall dock inte sätta 
! upp elskåpen förrän till våren. Vad gäller kommunens inkoppling av gatubelysning vet vi !
! inte när detta blir utfört.!!
§17 ! Övrigt!
! Diskuterades att förslå ändrat förfallodatum på båtplatsfakturan till 31/12 på höstmötet.!
! Beslutade att ändra datumet för novembermötet till den 12 november.!
! !!
§18 ! Mötets avslutande!
! Ordförande Sven Palmkvist tackade för visat intresse och förklarade mötet avslutat.!!!!!!
Vid protokollet! ! ! ! ! ! ! Justeras!!!!!!
…………………………………!! ! ! ! ……………………………………!
Kai Adolfsson! ! ! ! ! ! ! Sven Palmkvist
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Grötviks Segelsällskap Datum Protokollsnr:

2014-11-12 9

Styrelsemöte

Tid: 2014-11-12

Plats: Klubbstugan i Grötvik

Närvarande: Sven Palmkvist (ordf)
Claes Magnusson
Kai Adolfsson
Johan Sölve
Bo Larsson
Bo Bergkvist
Thomas Larsson
Joakim Stare

Frånvarande: Peter Jonsson

Distribueras till: Styrelsen och Hamnvärden

§1 Mötets öppnande
Ordförande hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat.
Mötet godkände föreslagen dagordning

§2 Föregående mötes protokoll
Styrelseprotokollet från 2014-10-01 godkändes och lades till handlingarna.

§3 Kassarapport
Kassören redogjorde för den ekonomiska ställningen. Vi har 133 tkr i bank och 
kassan idag. 

§4 Möbler till nya kontoret
Sven har pratat med Benne Andersson ang begagnade möbler. Fanns ett förslag att köpa 
in bord och stolar till administrationsbyggnaden till ett pris av 4700kr + moms. Styrelsen 
beslutade att köpa möbler enligt förslag.

§5 Servicebyggnaden
Sven meddelade att byggnaden är utdömd från och med 2016. Gss kommer att bli kallade 
till möte hos kommunen angående servicebyggnaden.
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§6 Höstmötet 2014-11-15, genomgång av dagordningen

Sven gick igenom den förslagna dagordningen. Clas-O redogör för reparationsarbetena. 
Ekonomisk redovisning gås igenom av kassör Bo Larsson. Förestående investeringar och 
finansiering föredras av Sven Palmkvist. Föreslå mötet att investeringarna finansieras 
genom lån. Sven föredrar förslag till ändrat betalningsdatum för båtplatsfaktura. 
Muddringen gås igenom av muddringkommittén. Johan redogör för tankarna kring 
förändringar i medlemskapet i Svenska seglarförbundet. Bosse redogör för förutsättningar 
för förändrad driftform, styrelsen föreslår inga förändringar. Johan redogör för 
Spangenbergseglingen.

§7 Motion till årsmötet angående vatten på brygga 1.
Det har inkommit en motion till styrelsen angående vatten. Då motionen kommit in för sent 
skulle den enligt regelverket behandlas  på årsmötet. Styrelsen beslutar dock att vatten 
skall dras ut på brygga 1 till säsongen 2015 genom hamnvärdens försorg.

§8 Möte ang ev omflyttning av båtar till annan plats.
Sven, Clas-O och Claes bestämmer tid för mötet och kallar berörda.

§9 Ärtsoppa med föredrag 2014-11-20
Evenemanget genomförs enligt plan, föredragshållare Anders Bergenek, ämne ”När färjan 
kom till Halmstad.”

§10 Clas-O rapporter
Miljö och hälsa genomförde anmäld inspektion 2014-11-11, Bo Bergkvist redogjorde för 
inspektionen. Inspektören ville att vi i ordningsföreskrift skall lägga till att man endast får 
använda godkända bottenfärger. Dessutom skall tilläggas att bottenspolning endast får ske 
på spolplatta. Styrelsen beslutade att detta skall införas i ordningsföreskrifter. I övrigt 
avvaktas protokoll från tillsynen. 
Clas-O redogjorde för arbetet kring muddringsproblematiken. Studiebesök har genomförts i 
Båstad. Olika tekniker för muddring har diskuterats.

§11 Övrigt
Angående avtalet med kommunen kommer detta framgent att gå över till Mark och 
exploateringsavdelningen hos Halmstad kommun istället för Teknik och fritid.
Luciakaffe genomförs lördagen den 13 dec i GSS klubbstuga.

§12 Mötets avslutande
Ordförande Sven Palmkvist tackade för visat intresse och förklarade mötet avslutat.

Vid protokollet Justeras

………………………………… ……………………………………
Kai Adolfsson Sven Palmkvist
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Styrelsemöte

Tid: 2014-12-03

Plats: Klubbstugan i Grötvik

Närvarande: Sven Palmkvist (ordf)
Claes Magnusson
Kai Adolfsson
Johan Sölve
Bo Larsson
Bo Bergkvist
Thomas Larsson
Joakim Stare
PeterJonsson
Anders Rane närvarande under §2

Frånvarande: Bo Larsson
Thomas Larsson

Distribueras till: Styrelsen och Hamnvärden

§1 Mötets öppnande
Ordförande hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat.
Mötet godkände föreslagen dagordning

§2 Hamnfest 2014. 
Anders Rane redogjorde för BK Astrios erfarenheter av hamnfestens genomförande 
2014. Uppskattningsvis 5000 deltagare under dagen. Marknadsföringen inför 
arrangemanget fungerade bra enligt Anders. 
Protokollsbilaga "Utvärdering Grötviks hamnfest 2014"

§3 Föregående mötes protokoll
Styrelseprotokollet från 2014-11-12 godkändes och lades till handlingarna.
 

§4 Kassarapport
Kassören var inte närvarande varför ingen rapport skedde. Inget avvikande har aviserats 
från kassören.
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§5 Redovisning av mötet med kommunen 2014-11-26

Sven redogjorde för mötet. Servicebyggnaden diskuterades och den ersättning vi får för 
driften. Efter förhandling med kommunen fastställdes beloppet för driften till 75000 per år. 
Det innebär att Gss erhåller 75000 för innevarande år samt för 2015. Från och med 2016 är 
servicebyggnaden utdömd och får ej användas.

§6 Möte angående omflyttning av vissa båtplatser 2014-11-26
Sven redogjorde för mötet. Kallade var Kaj Johansson, Leif Karlborg och Lennart 
Andersson. De tre fick 14 dagar på sig att komma med besked om de godtog de föreslagna 
förändringarna. Om besked inte lämnas så gäller av Gss föreslagen plats.

§7 Redovisning av mötet med länsstyrelsen 2014-11-28
Sven gick igenom vad som gicks igenom på mötet med länsstyrelsen. Från länsstyrelsen 
var Henrik Frindberg och Mauritz Sandholm från miljövårdsenheten och handläggare Helen 
Torstensson närvarande. Fråga ställdes från Gss  till länsstyrelsen vad vi skall göra för att 
kunna verkställa muddringen. Vi fick besked om att vi skulle redogöra för tidigare 
bottenprofiler. Clas-O och Johan har tagit fram detta underlag som skall skickas till 
länsstyrelsen. Önskemål från GSS att flytta massorna till utanför brygga 5, Gss skall till 
länsstyrelsen inkomma med dispensansökan för denna deponi. Skrivelse även om detta till 
länsstyrelsen. Slutligen skall Gss inkomma med en anmälan om underhållsmuddring.

§8 Muddring 2015.
Det har gått ut offertförfrågningar till 4 entrepenörer. Svar var begärt till  senast 1 dec. Svar 
på anbud har inkommit från Madsen i Köpenhamn. Beslut om upphandling av muddring 
delegeras till Sven.

§9 Höstmötet 2014-11-15 reflektioner.
Sven frågade om synpunkter från mötet. Mötet gick bra och skedde i positiv anda enligt 
styrelsens uppfattning.

§10 Ärtsoppa med föredrag 2014-11-20, när färjan kom till Halmstad, Anders Bergenek.
Reflektioner, arrangemanget fungerade bra och det blev en god gemenskap. Bytet av lokal 
fungerade utan problem. Många var av den uppfattningen att det blev en högre mysfaktor i 
vår egen klubbstuga. Sven har tillskrivit Anders och tackat för föredraget.

§11 Datum för styrelsemöten 2015.
Förslag: 4/2, 4/3, 1/4, 6/5, 3/6, 5/8, 2/9, 7/10, 4/11, 2/12
Beslutades i enlighet med förslaget

§12 Clas-O:s rapporter
Clas-O rapporterade om hamnkontorets stängning mellan 15/12 - 15/1. Toasug levererad. 
Offert har inkommit avseende brygga 4, beställning kommer att ske i enlighet med offert. 
Beslutade att invänta till februarimötet att besluta om inköp av flottörer till brygga 5.
Clas-O ville få mandat att färdigställa pentrydelen i kontorslokalen. Beslutades att avsätta 
10000 kr till att påbörja pentrydelens byggnation.

§13 Övrigt
Johan tog upp frågan om man kunde verka för att samla in medlemmarnas personnummer 
med anledning av att Riksidrottsförbundets bidrag till Seglarförbundet kommer att baseras 
på antalet medlemmar som lagts in i IdrottOnline, vilket kräver personnummer. 
Seglarförbundet har därför uppmanat klubbarna att komplettera medlemsförteckningen 
med personnummer. Inget beslut i frågan, får diskuteras vidare på senare möte.
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§14 Mötets avslutande

Ordförande Sven Palmkvist tackade för visat intresse och förklarade mötet avslutat.

Vid protokollet Justeras

………………………………… ……………………………………
Kai Adolfsson Sven Palmkvist




