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Grötviks Segelsällskap    Datum Protokoll nr
2016-09-07 7

Styrelsemöte

Tid 2016-09-07

Plats Hamnkontoret Grötvik

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

Frånvarande Thomas Larsson
Joakim Stare
Johanna Räisänen

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 2016-08-03 godkändes och lades till handlingarna.

§3 Kassarapport

Dan föredrog kassarapporten från kassören. Bank 719 tkr, ca 25 tkr är på väg in bland 
annat husbilar, Astrio ersättning för hamnfesten. Kvar att amortera på lånet är 268 tkr. 
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§4 Kommunen

Kommunen ska få en skrivelse efter säsongen med en påminnelse angående våra 
problematiska förhållandena avseende servicebyggnad, avlopp, GC-väg, 
parkeringsfrågan, nyttjandeavtalet etc. 

§5 Utvärdering av säsongen så här långt

Det har varit ovanligt lite gästande båtar denna säsong. Detta har varit en 
genomgående erfarenhet för näraliggande hamnar. Husbilarna har fungerat bra. Det 
har varit en del klagomål på bajamajorna. 

§6 Spangenberg

Årets Spangenberg Race blev dessvärre inställt på grund av för hårt väder. 
Medelvinden var 12 m/s under morgonen och förväntades öka. 

§7 Bryggcaféet, faktura

Bryggcaféet har inkommit med en faktura angående arvode för seglarskolan à 12240 
kr. Det finns ingen föregående diskussion eller överenskommelse angående ersättning 
för seglarskolan. Styrelsen avvisar fakturan, förutom gjorda utlägg.

§8 Elskåpen/elanläggningen

Två elskåp till ställplatserna är beställda. Budget ca 80 tkr. Kommunen har gjort en 
elbesiktning i våras som har åtgärdats under de gångna veckorna av kommunens 
entreprenör. Till våren ska översyn av jordfelsbrytare på bryggorna göras. 
Angående belysningen på bryggor hänvisar kommunen till att det är GSS som 
ansvarar för dessa enligt en bilaga till nyttjanderättsavtalet från 2004, vilket dock var ett 
ettårigt avtal vilket innebär att det inte gäller.

§9 Tider för höstmöte och årsmöte

Höstmöte 12 november kl 10 på Folkets Hus. 
Årsmöte 11 mars 2017 kl 10 på Folkets Hus.
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§10 Ärtsoppekväll, tid och föredrag

Ärtsoppekväll hålls i november. Förslag på föredragshållare tas på nästa möte. 
Datum: 17/11 eller 24/11.

§11 Dans rapporter

Önskemål om att flytta kajakhotellet till närmare sjösättningsrampen för att frigöra mer 
utrymme på parkeringen. Bryggcaféet gör anspråk på parkeringsplatser som inte är 
finns avtal om. 
Parkeringen har varit ett problem även i sommar på dagar med fint väder.  

§12 Förfrågan om egen risk-plats

Förfrågan från Morgan Svensson om att anlägga en ny egen risk-plats i innerhamnen. 
GSS kan inte upplåta plats för detta då vi inte förfogar över marken, och styrelsen vill 
inte låta fler sådana platser skapas utan snarare avvecklas. Styrelsen beslutar att avslå 
förfrågan. 

§13 Övrigt

BK Najaden har informerat om att de inte kan hantera 50 kr-avgiften för gästande båtar 
från hamnarna kring Halmstad framöver av praktiska skäl så de kommer att lämna det 
samarbetet. 
Lions har erbjudit sig att placera en hjärtstartare i Grötvik, vilket vi tacksamt tar emot. 

§14 Mötets avslutande

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

Vid protokollet Justeras

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


