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Grötviks Segelsällskap    Datum Protokoll nr
2016-03-02 2

Styrelsemöte

Tid 2016-03-02

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 protokoll

Styrelseprotokollet från 2015-12-02 godkändes och lades till handlingarna. 

§3 Kassarapport 

1 114 tkr i kassan. Av utdebiterade avgifter är 40 tkr fortfarande obetalda. Ny 
påminnelse går ut idag. Av banklånet har 47 tkr amorterats, 303 tkr kvar av lånet. 
Kassören har ansökt om Swish som alternativt betalsätt för gästplatser etc. 

§4 Länsstyrelsens beslut ang vår muddringansökan

Den 9 februari har GSS lämnat in de efterfrågade analyssvaren av bottenproverna. 
Remissinstanserna har tillstyrkt tillståndet, men Länsstyrelsen har trots löfte om 
skyndsam behandling fortfarande inte fattat beslut i ärendet. Ärendet är nu under 
behandling hos juristerna där sjukdom sätter hinder. Det börjar bli mycket ont om tid 
eftersom muddring måste slutföras senast 31 mars. 
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§5 Muddring 2016

Kontakt med munderingsentreprenören Madsen fortgår och de planerar att komma 
nästa vecka med M/S Peter Madsen så fort Länsstyrelsens beslut är klart. 

§6 Svar från kommunen ang GSS frågor om planläggning, avtal, mm.

Ordföranden har fått del av den förstudie som gjorts av kommunen. Denna är dock inte 
politiskt behandlad. Förstudien rekommenderar bland annat att förslag för Grötviks 
utveckling tas fram inom ramen för befintlig detaljplan, trots GSS begäran om ny 
detaljplan för området. Förstudien är positivt inställd till fast VA-anslutning. 
Miljö och hälsokontorets beslut att förbjuda användning av befintlig avloppsanläggning 
för kommunens egna servicebyggnad från och med 2016-03-01 kvarstår. Det finns 
alltså inte någon fungerande serviceinrättning med toalett, dusch och tvätt  i Grötvik för 
säsongen på grund av kommunens långsamma handläggning av detta ärende och 
trots GSS ihärdiga påminnelser. GSS skyltar upp toalettdörrarna med information om 
situationen med tydlig hänvisning till kommunen.

§7 Inför årsmötet 2016-03-19, handlingar, frågor, etc

Budgetförslag diskuterades och fastslogs. Bokslut och budget läggs ut på webben. 
Revisionen pågår.

§8 Båtbottenfärgstest 23-24 mars

Erbjudande från happyboat.se om mätning av ett antal båtars bottenfärger i 
forskningssyfte avböjs eftersom det infaller under påskveckan och ingen har möjlighet 
att organisera detta. 

§9 Seglarförbundet

Med anledning av pågående diskussioner om avgiftsstrukturen inom Seglarförbundet 
kommer styrelsen föreslå årsmötet att avvakta beslut om eventuellt utträde ur 
Seglarförbundet. 

§10 Hamnkapten, anställningsförfarande

Intervjuer med två kandidater pågår. Avsikten är att beslut om anställning ska fattas på 
nästkommande styrelsemöte efter årsmötet. 

§11 Lönebidragsanställning

Nya förutsättningar för lönebidrag eftersom Fas 3 upphör. Med anledning av detta och 
på grund av den pågående rekryteringen av ny hamnkapten beslutar styrelsen att 
avsluta nuvarande engagemang. 

§12 Astrio

Ett förlag till nyttjanderättsavtal för Astrios hamnfest under 5 år har lämnats till Astrio. 
Enligt avtalsförslaget ska Astrio ersätta GSS med 10% av arrangemangets vinst. 
Ordföranden tecknar avtalet med Astrio. 

http://happyboat.se
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§13 Claes-Os rapporter

Tio pontoner till bommar på brygga 5 är beställda för att ersätta flytelement som är i 
dåligt skick. I övrigt inget att rapportera. 

§14 Övrigt

Nytt vaktbokningssystem utvecklat av Johan Sölve tas i bruk för att 
båtplatsinnehavarna kan boka önskad vaktdag under en veckas tid. Vaktlistan 
färdigställs och distribueras tillsammans med båtplatsdekaler snarast efter 
bokningsperioden är slut. 
Separat brygga med plats 353 i innerhamnen har skadats efter att en fiskebåt lagt sig 
ovanpå bryggan vid högvatten vilket orsakar skador på bryggan. Innehavaren Anders 
Risberg ska få en skrivelse om krav på uppstädning och bortforsling av bryggan senast 
1 maj. I annat fall ombesörjer GSS detta av entreprenör på båtägarens bekostnad. 

§15 Mötets avslutande

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

Vid protokollet Justeras

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


