
PROTOKOLL �  ( � )1 3

Grötviks Segelsällskap    Datum Protokoll nr
2016-06-01 5

Styrelsemöte

Tid 2016-06-01

Plats Hamnkontoret Grötvik

Närvarande Sven Palmkvist (ordf)
Björn Barsby
Bo Bergkvist
Urban Larsson
Johanna Räisänen
Anders Schager
Joakim Stare
Johan Sölve (sekr)
Dan Carlsson (adjungerad)

Frånvarande Thomas Larsson

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 2016-05-04 godkändes och lades till handlingarna. 

§3 Kassarapport

693 tkr på checkkonto, ca 11 tkr i kassan. Drygt 285 tkr kvar att betala av på lånet. 

§4 Annonser på hemsidan

Annonspolicy och prissättning för annonsering på fastslogs (bilaga).
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§5 Servicebyggnad, status, kommunens åtgärder

Skrivelse har skickats till kommunen och massmedia angående att toalettfrågan 
fortfarande inte har lösts. Kommunrådet Anders Rosén har igår lovat att se till att 
toalettlösningen verkställs omgående. I skrivelsen påpekades även att staketet runt 
innerhamnen på flera ställen ligger ner vilket skapar en farlig situation. 
 

§6 Skrivelse till kommunstyrelsens ordförande ang VA-anslutning, mm

En skrivelse har även sänts till kommunstyrelsens ordförande Carl Fredric Graf med en 
tydlig påminnelse om situationen med toalett och avlopp i Grötvik, samt ifrågasatt att ny 
servicebyggnad inte finns med i kommunens budgetförslag. En skriftväxling har även 
hållits med Teknik och Fritid med ifrågasättande om varför de gått med på att stryka 
budgetäskandet om VA-anslutning som de samtidigt kommunicerat med oss som ett 
prioriterat ärende. Mycket tyder dessvärre på att en provisorisk lösning med 
toalettvagnar eller bajamajor blir långvarig, men diskussionen med kommunen kommer 
att fortsätta. 
Styrelsen är frustrerad över situationen som ligger utanför vår kontroll men styrelsen 
fortsätter verka för både kortsiktiga och långsiktiga lösningar.

§7 Nya ställplatser, nybyggnadskarta, bygglov

Bygglovsansökan ska lämnas in till kommunen för sju nya platser på andra sidan 
vägen vid brygga 4. En sopcontainer har placerats av Hem på parkeringen vid brygga 
5 utan GSS medgivande men de kan inte redogöra för vem som har beställt den. 

§8 Betalautomat

Vi ansluter oss till GoMarina lösning för gästplatsbetalning vilket inte har någon fast 
kostnad utan endast 8% av betalda belopp. Vi avvaktar med GoMarinas betalautomat 
tills det finns referenser eftersom den verkar helt nyutvecklad och förmodligen 
obeprövad. 
Erbjudandet att köpa Torekovs begagnade betalautomat avstår vi ifrån. 

§9 Inför sommaren

Planeringen inför Astrios andra helgen i juli hamnfest pågår. Fortlöpande kontakter sker 
med Astrios representanter. 
Bryggcaféets Anders Widén kommer att bedriva optimistskola under juli. 



PROTOKOLL �  ( � )3 3

§10 Dans rapporter

Nästan alla båtplatser är uthyrda. Ny palissad vid sjösättningskranen är färdig. 
Risberg har inte betalt sin plats, hans båtplats anses förverkad. Dan tar diskussionen 
vidare med honom. 
Sjösättningskranen är besiktad. Mastkranens vridlagring ska repareras när 
mastningssäsongen är klar. 

§11 Avtackning av Claes-O. 

Förre hamnkaptenen Clas-O Löfqvist avtackades för sin gärning under flera år. 

§12 Övrigt

Inga övriga frågor fanns. 

§13 Mötets avslutande

Ordföranden tackade för visat intresse och god mötesanda samt förklarade mötet 
avslutat.

Vid protokollet Justeras

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



Grötviks Segelsällskap (GSS) 

Pris och policy för annonsering via Grötviks Segelsällskaps Hemsida. 

GSS välkomnar annonsering via hemsidan och vänder sig framförallt till  
annonsörer som har anknytning till sjö och båtliv. Annan annonsör kan vara 
välkommen dock med vissa begränsningar. Annonser kring spel, alkohol eller med 
sexistiska, politiska eller pornografiskt innehåll förmedlas icke via hemsidan. Vidare 
accepteras icke annonser med kränkande eller rasistiska innehåll. 

GSS styrelse beslutar i varje enskilt ärende angående möjlig annonsering. 

Annonsering sker i banner-form i högermarginalen på hemsidan. Annonsering kan 
ske som hel banner (hel högermarginal), halv banner (halv högermarginal), kvarts 
banner kvarts högermarginal, åttondels banner (åttondels högermarginal) 

Mått enligt följande i pixlar:    Pris  (per 30 dagar räknat från införsel) 
    
Hel   : 200 ggr 528     1500 kr     
Halv   : 200 ggr 264     1000 kr 
Kvarts   : 200 ggr 134       700 kr 
Åttonde : 200 ggr   66       500 kr 

All layout ansvarar annonsören för. GSS kan enligt ök vara behjälplig mot viss 
ersättning. Annonsering och förfrågningar sker via GSS webb-ansvarig. 

 


