
PROTOKOLL
Grötviks Segelsällskap Datum Protokollsnr:

2015-02-04 1

Styrelsemöte

Tid: 2015-02-04

Plats: Klubbstugan i Grötvik

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

Frånvarande: Joakim Stare
PeterJonsson

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 2014-12-03 godkändes och lades till handlingarna.
 

§3 Kassarapport
Kassören redogjorde för det aktuella ekonomiska läget. Vi har 906 tkr i egen kassa, 250 tkr 
disponibel kredit. Cirka 100 tkr kvarstår i obetalda medlemskap och båtplatser. Bosse 
gjorde en genomgång över preliminärt resultat 2014. Ekonomin får anses vara stärkt.

§4 Muddring 2015, länsstyrelsen
Sven redogjorde för sina kontakter med länsstyrelsen. De har begärt in kompletterande 
handlingar. Dessa svar skall sammanställas av GSS och därefter skickas in till 
Länsstyrelsen. Remissinstanserna i ärendet har i två fall ingen erinran och i två fall avstått 
från synpunkter.
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§5 Muddring 2015, upphandling

Sven redogjorde för kontakter med eventuella entrepenörer. Beställning av arbetet har 
gjorts till Rapps Dykartjänst, arbetet skall vara slutfört senast 2015-03-31.

§6 Brygga 4, lägesrapport
Claes-O berättade att bryggan är beställd. Leverans och uppbyggnad kommer att ske i 
början av mars 2015.

§7 Årsmötet 2015-03-14, frågor att ta upp
Det har inte inkommit några motioner. Kallelsen skall vara medlemmarna tillhanda senast 
14 dagar innan årsmötet. Utskick via post med kallelse, klisterlappar och vaktlista följer 
utskicket.

§8 Nytt båtplatsavtal, utformning av avtalet.
Claes-O redogjorde för justeringar i båtplatsavtalen. Ändringarna är gjorda för att följa 
nuvarande regelverk. Styrelsen beslutade att ändra enligt förslag.

§9 Miljömål för GSS.
Bo Bergkvist redogjorde för miljömålen för GSS. Beslutades att miljömålen skrivs in i GSS 
ordningsföreskrifter.

§10 Max storlek på båtar i Grötvik.
Förslag att största båt som får ny plats i Grötvik får vara högst 12 meters skrovlängd och 
båtens längd får inte överstiga bomlängden med mer än 2 meter. Båtens deplacement 
högst 8 ton och djupgående högst 2 meter. Styrelsen beslutade i enlighet med förslaget

§11 Komplettering av ordningsföreskrifterna
Tillägg ”Överlåtelse av båtplats”, mm. Dvs sådana beslut som tidigare är fattade på  
allmänna möten och styrelsemöten införs i ordningsföreskrifterna.

§12 Claes-O:s rapporter
Claes-O rapporterade om förslag till pentryombyggnad. Kostnadsförslag 34500 totalt.
Styrelsen beslutar i enlighet med förslaget.
Diskussion kring inköp av nya flytelement till bommarna på brygga 5. Claes-O gör en 
noggrann analys över arbetet. Beslutet skjuts fram till hösten.

§13 Övrigt
Sven bad Claes-O att ringa kommunen angående avsaknaden av el i delar av hamnen.
Vad gäller bryggcafeet har Anders Widén meddelat att han inte avser att driva 
verksamheten under innevarande år. Styrelsen är öppen för andra lösningar ifall det finns 
någon intressent som vill driva kiosk eller kafé.
Bosse frågade hur han skulle göra med fakturan får Västkustens seglarförbund. Styrelsen 
hade en diskussion och olika åsikter ventilerades. Styrelsen beslutade att tillskriva 
seglarförbundet och redogöra får vår ståndpunkt om det orimliga att alla klubbens 
medlemmar måste betala avgift, då de flesta i föreningen inte har segelbåt, dessutom finns 
det många medlemmar som överhuvudtaget inte har båt eller båtplats.

§14 Mötets avslutande
Ordförande Sven Palmkvist tackade för visat intresse och förklarade mötet avslutat.
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Vid protokollet Justeras

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



! PROTOKOLL                                                             
Grötviks Segelsällskap! ! ! Datum! ! ! Protokollsnr:!
! ! ! ! ! ! 2015-03-04! ! 2!!!!
Styrelsemöte!!!!
Tid:! ! ! 2015-03-04!!
Plats:! ! ! Klubbstugan i Grötvik!!!
Närvarande:! ! Sven Palmkvist (ordf)!
! ! ! Claes Magnusson!
! ! ! Kai Adolfsson!
! ! ! Johan Sölve!
! ! ! Bo Bergkvist! ! ! !
! ! ! Bo Larsson!

Thomas Larsson!
! ! ! Joakim Stare!!
Frånvarande:!! PeterJonsson!

! ! ! !!
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 2015-02-04 godkändes och lades till handlingarna.!
!  !!
§3! Kassarapport!

! Kassören redogjorde för det aktuella ekonomiska läget. Vi har 932 tkr i egen 
kassa, 250 tkr i disponibel ej utnyttjad kredit. Cirka 45 tkr kvarstår i obetalda 
medlemskap och båtplatser.!!!

§4! Muddring 2015, länsstyrelsens beslut!
! Sven redogjorde för vi fått muddringstillstånd enligt ansökan. 
Muddermassorna läggs i havet utanför brygga 5 inom fastigheten.!!!

§5! Muddring 2015, upphandling, rapport!
! Sven redogjorde för kontakter med entrepenörer. Beställning av arbetet har ! !
! gjorts till Rapps Dykartjänst, arbetet skall vara slutfört senast 2015-03-31. Rapp är på plats 
! och har påbörjat arbetet.!!



! PROTOKOLL                                                             
§6! Årsmötet 2015-03-14, frågor att ta upp!
! Kassören gick igenom budget och utfall för 2014. Även budgeten för 2015 gicks igenom !
! jämte gjorda investeringar. Bosse kommer att redogöra för ekonomin på årsmötet.!
! Styrelsen gick igenom de handlingar som föreläggs årsmötet.!!
§7! Skrivelse till Svenska Seglarförbundet.!
! Sven meddelade att han inte fått något svar på skrivelsen till seglarförbundet. Beslutades 
! att inte betala till seglarförbundet förrän vi fått svar på skrivelsen då nytt beslut får tas.!!!
§8! Claes-O:s rapporter!

Claes-O meddelade att han tillskrivit de båtägare som har uppsagd landplats. 
Han har inte fått något svar på skrivelserna. Claes-O fick i uppdrag att skicka 
en påminnelse till aktuella båtägare att båtarna skall vara borta senast 1 maj 
och fakturor skall betalas. Även felaktigt uppställda båtar på långvården skall 
ses över.!
Claes-O avser att beställa skyltar till husbilsparkeringen och informationsskylt 
vid hamnkontoret. Styrelsen medger inköpen. Sponsorskylt skall inköpas och 
sättas upp på kontorets långsida.!!

§9 ! Fråga kring obetald båtplats!
! Claes-O redogjorde för flyttarna av båtplatser från brygga 6. Flyttarna har skett i ! !
! samförstånd med alla berörda utom en båtplatsinnehavare. Den aktuella ! ! !
! båtplatsinnehavaren på plats 531 har inte betalt båtplatsavgift för 2015. ! ! !
! Båtplatsinnehavaren har inkommit med skrivelse till hamnvärden. Skrivelsen har !!
! behandlats av styrelsen som beslutar att innehavaren av båtplats 531 skall tillse att !
! fakturabeloppet är GSS tillhanda senast 2015-03-31. Är så inte fallet är båtplatsen !
! förverkad. Beslutet har tagits med hänvisning till stadgar och ordningsföreskrifter. I !
! båtplatsavtalet framgår vilka regler som gäller.!!
! !
§10 ! Övrigt!
! Ordningsföreskrifter!
! Ordningsföreskrifterna skall uppdateras med tagna beslut och datum för dessa. Vad gäller 
! förslaget till beslut om största tillåtna båtar i hamnen avses med längd, längd över allt !
! (LÖA). Befintliga båtar som ligger i hamnen och har avtal berörs inte av de ändrade !
! storleksreglerna. Övriga förändringar gicks igenom för att införas i ordningsföreskrifterna.!
! Trädröjning!
! Claes-O fick i uppdrag att ringa kommunen angående trädgrenar som hänger över !
! Grötviksvägen mellan Platåvägen och hamnen.!!
§11 ! 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!                                                           
! ! ! 2015-04-01! 3!                                                                                 !!!!
Styrelsemöte och konstituerande möte!!!
Tid! ! 2015-04-01!                               !
Plats! ! Hamnkontoret i Grötvik!                            !
Närvarande! Sven Palmkvist (ordf)!                  
! ! Björn Barsby!                                    
! ! Bo Bergkvist!                                    
! ! Bo Larsson!                                    
! ! Claes Magnusson!                                    
! ! Joakim Stare!                                    
! ! Johan Sölve (sekr)!                                    
! ! Thomas Larsson!                                    
! ! Urban Larsson!                                    
! ! Clas-O Löfqvist (adjungerad)!                                    !
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 beslutar att konstituera sig enligt följande: !
Ordförande: Sven Palmkvist!
Kassör: Bo Larsson!
Sekreterare: Johan Sölve!
Vaktansvarig: Vakant!
Miljöansvarig: Bo Bergqvist!
Seglingsansvarig: Johan Sölve!
Hamnansvarig: Claes Magnusson!
PR: Thomas Larsson!!
Styrelsen beslutar att styrelsens firma tecknas av Sven Palmkvist och Bo Larsson var 
för sig. !

§3! Fördelning av styrelsearvoden!

Styrelsearvodet är enligt beslut på årsmötet ett basbelopp som fördelas enligt 
föregående års procentsatser. 25% till ordförande, 22% till kassör, 15% till sekreterare, 
resterande 38% fördelas lika bland övriga styrelseledamöter. !

!
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§4! Reflexioner från årsmötet!

Årsmötet genomfördes i god anda. Styrelsens och valberedningens förslag röstades 
igenom.!

§5! Föregående mötes protokoll!

Styrelseprotokollet från 2014-03-04 godkändes och lades till handlingarna.!

§6! Kassarapport!

Kassören redogjorde för den ekonomiska ställningen. Vi har 815 tkr i kassan idag. 
Ingen kredit är utnyttjad. Fakturor på 114 tkr ska betalas. !

§7! Information till och från nya styrelseledamöterna!

De två nya styrelseledamöterna presenterade sig och informerades om styrelsearbetet 
samt förhållandena i Grötvik.!

§8! Muddring!

Muddringen avslutades den 25/3 och har förlöpt enligt plan. Muddrat djup 3 m i 
hamnmynningen, total muddrad mängd 950 kbm. De muddrade massorna har dumpats 
utanför brygga 5 enligt Länsstyrelsens tillstånd. Aktuellt vattendjup i hamnen ska 
dokumenteras genom lodning. !

§9! Uthyrning av klubbhuset!

Förfrågan från medlem om att hyra klubbhuset för en privat tillställning har inkommit. 
Styrelsen beslutar att medlemmar får hyra klubbstugan under en försöksperiod 2015, 
dock inte under högsäsong perioden 15 juni till 15 augusti. Uthyrningen ska 
annonseras genom anslag i klubbstugan en vecka i förväg. Hyra 500 kr plus 1000 kr i 
deposition som återfås efter godkännande av städning och lokalens skick. Avtal som 
reglerar villkoren för hyran ska tecknas. !

§10! Ny servicebyggnad!

Kommunen ska förnya servicebyggnaden och ordna ny avloppslösning senast april 
2016 enligt beslut av Miljö och hälsa. Styrelsen ska kontakta kommunen för att 
påminna om situationen förhöra oss om hur ärendet fortskrider. !

§11! Aktiviteter under sommaren!

BK Astrio anordnar hamnfest för andra året och disponerar området från 
2015-07-02--07-05 för förberedelser och fest.!
Styrelsen ska ta fram ett erbjudande till entreprenör att driva Bryggcaféet. !

§12! Reparation av belysning brygga 5!

Belysningen på brygga 5 är ur funktion. Det är kommunens ansvar att detta åtgärdas. !

§13! Sammanträdesdag juni!

Sammanträdesdag i  juni ändras från 3 till 10 juni.!

!
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§14! Claes-O:s rapporter!

Städdag 12 maj kl 18 med korvgrillning. Clas-O semester vecka 27-28, Claes M 
vikarierar. !
Förslag på att gå över till ett gemensamt system för båtförvaring med stöttor i 
framtiden. !
Onsdagsseglingar ska arrangeras i år också, vid något tillfälle med fotografering. !
Förslag om att samla ihop foton från Grötvik för en bildutställning till hösten. !

§15! Övrigt!

Styrelsen beslutar att betalning av fakturor avseende medlemskap i Västkustens 
Seglarförbund och Svenska Seglarförbundet hålls inne under tiden dialogen med 
Seglarförbundet om förnyad avgiftsstruktur i SSF fortsätter. !

§16! Mötets avslutande!

Ordförande Sven Palmkvist tackade för visat intresse och förklarade mötet avslutat.!!!!!!!
Vid protokollet! ! ! Justeras!                                                               !!!!!
…………………………………! ! ……………………………………!                                    
Johan Sölve! ! ! Sven Palmkvist                                                                  
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!
Grötviks Segelsällskap    ! Datum! Protokoll nr!                                                           
! ! ! 2015-05-06! 4!                                                                                 !!!!
Styrelsemöte!!!
Tid! ! 2015-05-06!                               !
Plats! ! Hamnkontoret i Grötvik!                            !
Närvarande! Sven Palmkvist (ordf)!                  
! ! Björn Barsby!                                    
! ! Bo Bergkvist!                                    
! ! Bo Larsson!                                    
! ! Johan Sölve (sekr)!                                    
! ! Urban Larsson!                                    
! ! Clas-O Löfqvist (adjungerad)!                                    !
Frånvarande! Claes Magnusson!                
! ! Joakim Stare!                                    
! ! Thomas Larsson!                                    !!
Distribueras till! Styrelsen och Hamnvärden!             !
§1! Mötets öppnande!

Ordförande hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat. Mötet godkände 
föreslagen dagordning.!

§2! Föregående mötesprotokoll!

Styrelseprotokollet från 2014-04-01 godkändes och lades till handlingarna. !

§3! Kassarapport!

Kassören redogjorde för den ekonomiska ställningen. Vi har ca 50 tkr i kassan idag. 
Ingen kredit är utnyttjad. Muddring 400 tkr, brygga 4 för 225 tkr, nya bommar 100 tkr, 
sugtömning 84 tkr har betalats. !

§4! Ekonomiska åtgärder!

Med anledning av årets investeringar med brygga, bommar och sugtömning som 
frestar hårt på likviditeten beslutas att ansöka om ett banklån på 350 tkr som amorteras 
på 5-7 år för att finansiera de investeringar som har betalats ur kassan i år. Styrelsen 
beslutar också att avvakta med utbetalning av styrelsearvodena.!
Denna punkt anses omedelbart justerad.  !

!
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§5! Muddring slutrapport!

Djupet i hamninloppet är 2,0-2,1 meter närmast fyren och 2,3-2,4 m närmare brygga 
10. Gröna och röda prickar ska läggas ut för att vägleda båtar till den djupaste delen av 
rännan. Aktuellt vattendjup i hamnen ska dokumenteras genom lodning när vädret 
passar.!!

§6! Flyttning av Bryggcaféet!

BK Astrio har meddelat önskemål om att flytta Bryggcaféet till en plats längs med Prins 
Bertils stig för att vara intresserade av att driva caféet. !
En person som varit inblandad i Bryggcaféet tidigare har anmält intresse att driva 
caféet. Sven kontaktar personen för att undersöka möjligheten till detta. Anders Widén 
ställer sig positiv. !

§7! Svenska Seglarförbundet!

Skriftväxling med Seglarförbundet angående medlemsavgifter redovisades. Styrelsen 
beslutade att avvakta med att betala medlemsavgiften i avvaktan på höstmötesbeslut 
och Seglarförbundets egen utredning i avgiftsfrågan samt informera Seglarförbundet 
om våra avsikter. !

§8! Servicebyggnaden!

Sven redogjorde för möte som hållits med Teknik och fritidsförvaltningen idag. 
Byggnaden ska få akut underhåll för året som beräknats till 17 tkr vilket kommunen 
bekostar. För att klara avloppssituationen i år ska kommunen installera en nivåvakt i 
avloppstanken. Sven ska skriva till berörda kommunala nämnder för att begära fast VA-
anslutning inklusive separat GC-väg, utökning av verksamhetsområde för VA inom 
nuvarande detaljplan samt begära en ny detaljplan för området, med hänvisning till den 
nyligen antagna översiktsplanen. !

§9! Astrios hamnfest!

Astrio har tecknat ett nyttjanderättsavtal för hamnområdet 2015-07-02—2015-07-05 
enligt bilaga. !

§10! Plats för juni månads styrelsemöte!

Styrelsen är inbjuden till Vikens Segelsällskap för studiebesök och vårens sista 
styrelsemöte den 10 juni kl 19. Ev förhinder anmäls till Björn Barsby senast 3 juni.  !

!
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§11! Claes-O:s rapporter!

Vaktverksamheten fungerar bra. Städdag skjuts upp till den 19/5.!

§12! Övrigt!

!
§13! Mötets avslutande!

Ordförande Sven Palmkvist tackade för visat intresse och förklarade mötet avslutat.!!!!!!!
Vid protokollet! ! ! Justeras!                                                               !!!!!
…………………………………! ! ……………………………………!                                    
Johan Sölve! ! ! Sven Palmkvist                                                                  



halmstad 2015=04-14

Nyttjanderättsavtal

Grötviks Segelsällskap upplåter del av fastigheten Eketånga 8:1 till Bollklubben
Astrio under perioden 2015-07-02 kl. 08:00 till 2015-67-05 kl. 18:00, för att
klubben där skali genomföra Grötviks Hamnfest.

Preliminärt program

Fredag 16:00-24:00

Restaurangtält med enklare maträtter samt öl och vin
l otteri, chokladhjul, Pilkastning mm
Musikunderhållning

Lördag 10:00-24:00

Restaurangtält med enklare maträtter samt öl och vin
Lotteri, chokladhjul, pilkastning m m
Musikunderhållning
Loppis
Fotbollsturnering
Aktiviteter för barnen
Ribbåtsturer

Ataganden

GSS upplåter området i befintligt skick och utan kostnad. Astrio skall
svara för och bekosta samtliga erforderliga tillstånd för hamnfesten.
Efter festen skall området vara väl avstädat och i samma skick som vid
tillträdet. Ev skador, vilka skett under hamnfesten på GSS egendom, skall
åtgärdas av Astrio, som även har att bekosta erforderliga reparationer.

Sven Palmkvist
GSS

nders Rane
BK Astrio
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!
Grötviks Segelsällskap    ! Datum! Protokoll nr!                                                           
! ! ! 2015-06-10! 5!                                                                                 !!!!
Styrelsemöte!!!
Tid! ! 2015-06-10!                               !
Plats! ! Vikens hamn!                            !
Närvarande! Sven Palmkvist (ordf)!                  
! ! Bo Larsson!                                    
! ! Thomas Larsson!                                    
! ! Urban Larsson!                                    
! ! Claes Magnusson!                                    
! ! Johan Sölve (sekr)!                                    
! ! Clas-O Löfqvist (adjungerad)!                                    !
Frånvarande! Björn Barsby!                
! ! Bo Bergkvist!                                    
! ! Joakim Stare!                                    
! ! !                                    !
Distribueras till! Styrelsen och Hamnvärden!             !

Före mötet gjorde styrelsen ett studiebesök i Vikens hamn där Vikens Båtsällskap och 
Vikens Hamnförening berättade om sin verksamhet. Det var ett givande 
erfarenhetsutbyte kring hamndrift i föreningsform.!

§1! Mötets öppnande!

Ordförande hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat. Mötet godkände 
föreslagen dagordning.!

§2! Föregående mötesprotokoll!

Styrelseprotokollet från 2014-05-06 godkändes och lades till handlingarna. !

§3! Kassarapport!

Kassören redogjorde för den ekonomiska ställningen. Vi har utnyttjat 30 tkr av vår 
checkkredit för att betala arrendet i innerhamnen på samma belopp. !

§4! Ekonomiska åtgärder/läget!

Styrelsen har beslutat uppta kredit à 350 tkr i Swedbank samt avsluta befintlig 
kontokredit à 250 tkr. !
Styrelsen bemyndigar kassör Bo Larsson att för föreningens räkning underteckna 
lånehandlingar samt utkvittera lånebeloppet.  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§5! Bryggcaféet!

Daniel Lindberg kommer att driva Bryggcaféet i sommar och planerar att öppna till 
midsommar. !

§6! Svenska Seglarförbundet!

Korrespondensen med Seglarförbundet har fortsatt och styrelsen kommer att lägga 
fram ett förslag till beslut om medlemskap på höstmötet. !

§7! Servicebyggnaden!

Styrelsen kommer att tillskriva kommunen med upprepning av krav på fast vatten och 
avlopp, gång- och cykelväg, ny detaljplan, utökat verksamhetsområde för VA samt ny 
upplåtelseavtal, med anledning av att nuvarande kommunala servicebyggnad är 
utdömd av Miljö och hälsa från 1 april 2016.!

§8! Elreparation i hamnen!

All el och belysning i hamnen samt fyren är nu fungerande. !

§9! Claes-O:s rapporter!

Clas-O har semester vecka 26 och 27. Onsdagsseglingar i Grötvik drar igång onsdag 
17 juni. !

§10! Övrigt!

Webbkameran har slagits ut av åskan. Ny ska inköpas för ca 3000 kr. Thomas Larsson 
ordnar med finansiering och Johan Sölve ombesörjer inköp och installation. !

§11! Mötets avslutande!

Ordförande Sven Palmkvist tackade för visat intresse och förklarade mötet avslutat.!!!!!!!
Vid protokollet! ! Justeras!                                                            !!!!!
…………………………………! ! ……………………………………!                                    
Johan Sölve! ! Sven Palmkvist                                                               
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!
Grötviks Segelsällskap    ! Datum! Protokoll nr!                                                           
! ! ! 2015-08-05! 6!                                                                                 !!!!
Styrelsemöte!!!
Tid! ! 2015-08-05!                               !
Plats! ! Hamnkontoret Grötvik!                            !
Närvarande! Sven Palmkvist (ordf)!                  
! ! Björn Barsby!                                    
! ! Bo Larsson!                                    
! ! Claes Magnusson!                                    
! ! Thomas Larsson!                                    
! ! Urban Larsson!                                    
! ! Joakim Stare !                                    
! ! Johan Sölve (sekr)!                                    
! ! Clas-O Löfqvist (adjungerad)!                                    !
Frånvarande! Bo Bergkvist!                
! ! !                                    !
Distribueras till! Styrelsen och Hamnvärden!             !
§1! Mötets öppnande!

Ordförande hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat. Mötet godkände 
föreslagen dagordning.!

§2! Föregående mötesprotokoll!

Styrelseprotokollet från 2014-06-10 godkändes och lades till handlingarna. !

§3! Kassarapport!

Kassören redogjorde för den ekonomiska ställningen. Vi har 340 tkr i kassan inklusive 
det lån på 350 tkr som har tagits.!

§4! Ekonomiska åtgärder/läget!

Kassören redogjorde för en likviditetsprognos för resten av året. Förväntade intäkter 
under resten av året är 120 tkr och utgifter 330 tkr vilket gör att likvida medel vid årets 
slut förväntas bli 130 tkr. !

§5! Bryggcaféet!

Daniel Lindberg har drivit Bryggcaféet under säsongen vilket har fungerat bra, och 
husbilsgäster har tagits om hand om med gott bemötande. !
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§6! Hamnfesten, Astrio!

Hamnfesten fungerade mycket bra och Astrio beräknar att ha fått ett bra tillskott till 
kassan. Astrio har indikerat att de är intresserade av ett mer långsiktigt samarbete kring 
hamnfesten. !

§7! Elpollare för husbilar!

Behovet av fasta elpollare för husbilsuppställlningen diskuterades. Urban tar fram 
underlag till nästa möte. Eventuell investering för detta skjuts till nästa år. !

§8! Sommaren så här långt!

Det har överlag fungerat bra med hamnen i sommar. !

§9! Funderingar kring taxejusteringar på höstmötet!

Styrelsen överväger att föreslå en höjning av medlemsavgiften till 350 kr. Datum för 
höstmötet blir preliminärt 7 eller 14 november. !

§10! Claes-O:s rapporter!

Onsdagsseglingarna är igång. !
Ett brevinkast ska tas upp bredvid dörren på kontoret för kontantbetalningar. !
På brygga 4 behöver några platser disponeras om. Nuvarande platsinnehavare 
motsätter sig. Hamnkaptenen har styrelsens fulla stöd att vid behov flytta båtar, i 
enlighet med båtplatsavtalet. !

§10! Övrigt!

Bygglov ska sökas för fler husbilsplatser inför nästa år. !
Ärtsoppekväll den 26 november i Grötvik. !

§11! Mötets avslutande!

Ordförande Sven Palmkvist tackade för visat intresse och förklarade mötet avslutat.!!!!!!!
Vid protokollet! ! Justeras!                                                            !!!!!
…………………………………! ! ……………………………………!                                    
Johan Sölve! ! Sven Palmkvist                                                               
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!
Grötviks Segelsällskap    ! Datum! Protokoll nr!                                                           
! ! ! 2015-09-02! 7!                                                                                 !!!!
Styrelsemöte!!!
Tid! ! 2015-09-02!                               !
Plats! ! Hamnkontoret Grötvik!                            !
Närvarande! Sven Palmkvist (ordf)!                  
! ! Björn Barsby!                                    
! ! Bo Bergkvist !                                    
! ! Bo Larsson!                                    
! ! Claes Magnusson!                                    
! ! Thomas Larsson!                                    
! ! Urban Larsson!                                    
! ! Johan Sölve (sekr)!                                    
! ! 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 mötesprotokoll!

Styrelseprotokollet från 2015-08-05 godkändes och lades till handlingarna. !

§3! Kassarapport!

Kassören redogjorde för den ekonomiska ställningen. Vi har 335 tkr i kassan inklusive 
det lån som har tagits, vilket amorteras månadsvis på 5 år. Gästhamnen har under 
säsongen inbringat 25 tkr, ställplats husbilar 80 tkr och sjösättningsrampen 25 tkr. !
Medlemsavgiften för 2015 till Svenska Seglarförbundet och Västkustens Seglarförbund 
på ca 35 tkr är fortfarande obetald på grund av pågående dialog om avgiftens storlek. !

§4! Funderingar kring taxejusteringar på höstmötet!

Styrelsen lägger fram förslag på höstmötet om höjning av medlemsavgiften till 350 kr. !
Till nästa styrelsemöte utreder Clas-O vilka avgifter som tillämpas för sjösättningsramp 
och trailerplats. !

!
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§5! Framtida muddringar, organisation!

Muddringskommittén fortsätter sitt arbete och tar snarast dialog med Länsstyrelsen om 
ett tillstånd för muddring, företrädesvis flerårigt !

§6! Div reparationsarbeten/färdigställande i byggnader!

Belysning ska kompletteras på hamnkontoret för högst 10 tkr. !

§7! Kommande överläggningar med kommunen!

Ett möte ska hållas med Mark och exploatering på kommunen med anledning av GSS 
skrivelse angående servicebyggnad, VA etc. Bygglov ska sökas för fler husbilsplatser 
på andra sidan vägen. !

§8! Inför hösten!

Höstmötet hålls den 21 november. !
Ärtsoppekväll 26 november, preliminärt i Folkets hus. !
Årsmöte 2016 den 19 mars. !

§9! Claes-O:s rapporter!

Vandalisering har skett på toaletten den 22/8. !

§10! Övrigt!

Ett förslag om en vimpel eller vindstrut som syns i webbkameran för att kunna bedöma 
vinden har inkommit på webbens gästbok. Styrelsen beslutade att avvakta med detta. !

§11! Mötets avslutande!

Ordförande Sven Palmkvist tackade för visat intresse och förklarade mötet avslutat.!!!!!!!
Vid protokollet! ! Justeras!                                                            !!!!!
…………………………………! ! ……………………………………!                                    
Johan Sölve! ! Sven Palmkvist                                                               
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!
Grötviks Segelsällskap    ! Datum! Protokoll nr!                                                           
! ! ! 2015-10-07! 8!                                                                                 !!!!
Styrelsemöte!!!
Tid! ! 2015-10-07!                               !
Plats! ! Hamnkontoret Grötvik!                            !
Närvarande! Sven Palmkvist (ordf)!                  
! ! Björn Barsby!                                    
! ! Bo Bergkvist !                                    
! ! Bo Larsson!                                    
! ! Claes Magnusson!                                    
! ! Thomas Larsson!                                    
! ! Urban Larsson!                                    
! ! Joakim Stare!                                    
! ! Johan Sölve (sekr)!                                    
! ! Clas-O Löfqvist (adjungerad)! !                                                      
! ! !                                    
Distribueras till! Styrelsen och Hamnvärden!             !
§1! Mötets öppnande!

Ordförande hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat. Mötet godkände 
föreslagen dagordning.!

§2! Föregående mötesprotokoll!

Styrelseprotokollet från 2015-09-02 godkändes och lades till handlingarna. !

§3! Kassarapport!

Kassören redogjorde för den ekonomiska ställningen. Vi har 285 tkr i kassan inklusive 
det lån som har tagits, vilket amorteras månadsvis på 5 år. 25 tkr inväntas från 
kommunen i ökad ersättning för skötsel av servicebyggnaden, och 16 tkr inväntas från 
Länsstyrelsen efter slutrapport av LOVA-projekt. !
Medlemsavgiften för 2015 till Svenska Seglarförbundet och Västkustens Seglarförbund 
på ca 35 tkr är fortfarande obetald på grund av pågående dialog om avgiftens storlek. !

§4! Höstmötet!

Styrelsen kommer att lägga fram förslag om höjning av medlemsavgiften till 350 kr. !

§5! Muddring, ansökan!

Muddringskommittén har tagit fram ansökningshandlingar och ny lodning av 
hamninloppet. Styrelsen beslutade att ansöka om en femårig dispens för 
underhållsmuddring och dumpning på samma plats som förra muddringen. !
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§6! LOVA slutrapport till länsstyrelsen!

Länsstyrelsen har fått en slutredovisning av installationen av toalettsug med LOVA-
bidrag, kompletterad med bilder på anläggningen. !

§7! Överläggningar med kommunen!

Diskussionerna med kommunen angående servicebyggnad, avloppsanslutning, 
parkeringssituationen och ny detaljplan för området samt nytt nyttjande avtal fortgår. 
Mark- och exploateringskontoret har tagit över frågan från Teknik och fritid och har 
inlett arbetet med en förstudie för dessa frågor. !

§8! Ärtsoppa med föredrag 12 november!

Anders Wirdheim håller föredrag på ornitologiskt tema den 12 november kl 19 på f.d. 
restaurang Ekebacken. Utskick om detta ska göras i samband med kallelsen till 
höstmötet. !

§9! Claes-O:s rapporter!

Positiva kommentarer från gästande husbilar och båtar har sammanställts. !
En båtkärra har blivit stulen vid parkeringen vid brygga 4.!
Clas-O tar semester 14/12 - 8/1. !
Behov av ny laptop till kontoret då den är till åren. Johan och Clas-O utreder ny bärbar 
Mac. !
Mastkranens lagring behöver service då den är mycket trög att vrida. !
Brygga 8 löst hammarband. Brygga 6 dåligt hammarband samt slitna och för korta 
palissader. Brygga 5 behöver repareras längst ut. !

§10! Övrigt!

Märkning av vaggor fungerar dåligt. Mer än hälften är omärkta vilket ställer till problem 
vid utsättning av vaggor. Det brister även i märkning av båtar i synnerhet i 
innerhamnen. !
Styrelsen beslutar att föreslå höstmötet en avgift om 500 kr för vagga respektive 500 kr 
för båt som är omärkt. !
Johan åker på klubb- och ordförandekonferens på Västkustens Seglarförbund den 4 
november där seglarförbundets förslag på ny avgiftsstruktur kommer att diskuteras.!

§11! Mötets avslutande!

Ordförande Sven Palmkvist tackade för visat intresse och förklarade mötet avslutat.!!!!!!!
Vid protokollet! ! Justeras!                                                            !!!!!
…………………………………! ! ……………………………………!                                    
Johan Sölve! ! Sven Palmkvist                                                               
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!
Grötviks Segelsällskap    ! Datum! Protokoll nr!                                                           
! ! ! 2015-11-04! 9!                                                                                 !!!!
Styrelsemöte!!!
Tid! ! 2015-11-04!                               !
Plats! ! Hamnkontoret Grötvik!                            !
Närvarande! Sven Palmkvist (ordf)!                  
! ! Björn Barsby!                                    
! ! Bo Bergkvist !                                    
! ! Bo Larsson!                                    
! ! Claes Magnusson!                                    
! ! Thomas Larsson!                                    
! ! Joakim Stare!                                    
! ! Clas-O Löfqvist (adjungerad)! !                                                      !
Frånvarande! Urban Larsson !                
! ! Johan Sölve!                                    
! ! !                                    
Distribueras till! Styrelsen och Hamnvärden!             !
§1 ! Mötet öppnades av ordf. som hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat.              

Mötet godkände dagordningen.!

§2 ! Styrelseprotokollet från 2015-10-02 godkändes och lades till handlingarna.!             

§3 ! Kassören rapporterade om kassabehållning på ca 248 tusen. Från Länsstyrelsen har              
inkommit 16 tusen. Väntar på kommunala bidrag på 25 tusen som erhålles i mitten av 
december. Kassöran nöjd!!

§4 ! Utskick till höstmötet har skett i god tid.!             

§5 ! Ansökan om muddring har gjorts till Länsstyrelsen. Kostar 2300 kronor bara för att de              
skall öppna ärendet.Vi önskar besked om muddringen snarast.!

§6 ! Handläggare Elisabeth Tyssel har behandlat LOVA-bidraget på ett föredömligt sätt. Vi              
har erhållit 16250 kronor.!

§7 ! Clas-O har tillskrivit Teknik och Fritid om ett möte. Detta äger rum 18/11 kl 10. Clas-O ,              
Björn B och Bo B representerar GSS. Diskuterades om vad som skall tryckas på vid 
mötet. Servicebyggnaden måste åtgärdas!!

!
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§8 ! Lägesrapport om bomupptagning av Clas-O. Allt har gått bra hittills. Resterande              
bommar i innerhamnen tas upp 14/11. Clas-O rapporterade också om vakten i 
hamnområdet. Allt har varit tillfredsställande. Dock har en stöld av en båtvagn ägt rum.!

! Clas-O rapporterade om sin tjänstgöring under vinterhalvåret. Läggs ut på hemsidan.!                  

§9 ! En påminnelse om vår "Ärtsoppskväll" bör skickas ut så fler anmäler sig. Till dags dato              
är bara ca 15 personer anmälda.!

§10 ! Bestämdes att vi skall ha Luciakaffe 13/12 mellan 10 och 12. Nästa möte ( 2/12) blir lite            
extra. Tomas L ser till att förtäringen blir lite över det vanliga.!

§11 ! Claes lade fram ett förslag om förlängning av brygga 10 samt att stranden mellan            
brygga 10 och brygga 9 utformas på ett bra sätt. Se bilagd skiss.!

§12 ! Ordf avslutade mötet och tackade mötesdeltagarna för god debattlusta.!           

! !!!!!
Vid protokollet! ! Justeras!                                                            !!!!!
…………………………………! ! ……………………………………!                                    
Bo Bergkvist! ! Sven Palmkvist                                                               
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Grötviks Segelsällskap    Datum Protokoll nr
2015-12-02 10

Styrelsemöte

Tid 2015-12-02

Plats Hamnkontoret Grötvik

Närvarande Sven Palmkvist (ordf)
Björn Barsby
Bo Bergkvist 
Bo Larsson
Claes Magnusson
Thomas Larsson
Urban Larsson
Joakim Stare
Johan Sölve (sekr)
Clas-O Löfqvist (adjungerad)

Distribueras till Styrelsen och Hamnvärden

§1 Mötets öppnande

Ordförande hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat. Mötet godkände 
föreslagen dagordning.

§2 Föregående mötesprotokoll

Styrelseprotokollet från 2015-11-04 godkändes och lades till handlingarna. 

§3 Kassarapport

Kassören redogjorde för den ekonomiska ställningen. Vi har 261 tkr i kassan inklusive 
det lån som har tagits, vilket amorteras månadsvis på 5 år. 25 tkr inväntas fortfarande 
från kommunen i ökad ersättning för skötsel av servicebyggnaden. 
Medlemsavgiften för 2015 till Svenska Seglarförbundet och Västkustens Seglarförbund 
på ca 35 tkr är fortfarande obetald på grund av pågående dialog om avgiftens storlek. 

§4 Fakturering

Faktureringen för 2016 har genomförts och några medlemmar har redan betalat, vilket 
uppskattas. 
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§5 Höstmötet, reflektioner

Höstmötet avlöpte väl och hölls i god anda med 70 närvarande deltagare, även några 
nytillkomna medlemmar. 

§6 Muddring, ansökan, länsstyrelsen, besked

Länsstyrelsen har avslagit ansökan med motivering att dumpningsområdet delvis 
består av ett rev. Dumpningsområdet kan flyttas något för att inte undvika revet. Ett 
möte ska hållas med Länsstyrelsen den 9/12 för att reda ut frågan. 

§7 Besök i Grötvik av ordf i Teknik och Fritid 2015-11-18, redovisning

Lars Püss, ordförande i Teknik och Fritidsnämnden besökte hamnen för att informera 
sig om situationen med servicebyggnaden och avloppsfrågan. 

§8 Ärtsoppa med föredrag 12 november, reflektioner

Föredraget med Anders Wirdheim var välbesökt och mycket uppskattat med 32 
besökare. 

§9 Diskussion kring verksamhetsplan 2016 och långtidsplan

Clas-O fick i uppdrag att ta fram förslag på åtgärder för en flerårig långtidsplan. 

§10 Seglarförbundet, hur lägger vi upp jobbet?

Förhandling med seglarförbundet om att endast betala för seglingsaktiva fortsätter.  
En grupp seglare tar fram underlag med konsekvenser och argument i frågan, vilket 
redovisas på kommande styrelsemöte. 
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§11 Claes-O:s rapporter

Skadorna efter stormen Gorm är relativt lindriga vad vi vet i nuläget. Elen på bryggorna 
har tagit skada. En fiskebåt i innerhamnen har flutit upp och lagt sig på sin brygga, 
vilket är en f.d. egen risk-plats. En mindre segelbåt har sjunkit vid brygga 4. Mycket 
sten har blåst in på brygga 5, och det blir allt mindre kvar av vågbrytaren på piren. 
Styrelsen beslöt att tillskriva kommunen ang pirens dåliga kondition.
Källaren i klubbstugan har översvämmats av högvatten. 
Tidlåset i klubbstugan behöver ses över och eventuellt kopplas in på passersystemet, 
alternativt reparera befintligt tidlås och eventuellt komplettera med kodlås på dörren. 
Beslutades att reparera tidlåset till att börja med, och tar ett helhetsgrepp när ny 
servicebyggnad är klar. 

§12 Övrigt

Lions lotterivagn får stå på långvården utan kostnad som längst under 2016. 
Styrelsemöten 2016: 3/2, 2/3, 6/4, 4/5, 1/6, 3/8, 7/9, 5/10, 2/11 och 7/12. 
Förslag att ta upp frågan om arbetsplikt på kommande medlemsmöte eftersom 
uppslutningen vid bomupptagningar är för dålig.
Jonas Karlsson har fått förlängt till och med mars. 

§13 Mötets avslutande

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

Vid protokollet Justeras

………………………………… ……………………………………
Johan Sölve Sven Palmkvist


