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Grötviks Segelsällskap    Datum Protokoll nr
2016-10-05 8

Styrelsemöte

Tid 2016-10-05

Plats Hamnkontoret Grötvik

Närvarande Sven Palmkvist (ordf)
Björn Barsby
Bo Bergkvist
Thomas Larsson
Urban Larsson
Johanna Räisänen
Anders Schager
Johan Sölve (sekr)
Dan Carlsson (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 2016-09-07 godkändes och lades till handlingarna.

§3 Kassarapport

700 tkr i kassan inkl kontanter. 262 tkr kvar att amortera på lånet. 
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§4 Skatteverket

Föreningen har varit befriad från att lämna inkomstdeklaration under fem år och ny 
ansökan om dispens har lämnats in med anledning av ideell verksamhet. Skatteverket 
har avslagit ansökan men kassören kommer att begära omprövning. 

§5 Moms

Diskussion om att frågan om momsbeläggning av båtplatser och verksamheten 
fortfarande pågår och aktualiserats av skattenämnden i Stockholm. Ingen åtgärd för 
närvarande. 

§6 Elskåpen/elanläggningen, läget

100m kabelrör har lagts ut. Idragning av kabel och montering av elskåp väntar till 
våren. 

§7 Flyttning av kajakhotellet

Kajakhotellet kommer att få ett erbjudande om ny placering i anslutning till slipen vilket 
passar både GSS och förhoppningsvis deras verksamhet bättre. 

§8 Upptagning av båtar

Två upptagningar med kran är utförda, sista upptagningen är kvar. Det har flutit bra och 
tvätt på spolplattan fungerar utmärkt. 

§9 Utbetalning av arvode

Utbetalning av styrelsearvodet kan göras enligt plan tack vare god likviditet. 

§10 Höstmötet, programpunkter

Tre motioner har inkommit gällande stängning av bommen till uppställningsplatsen, 
införande om krav att meddela om sjösättningsdatum för att kunna disponera 
båtplatsen under säsongen samt krav på vaktplikt även om vaktpartnern uteblir. 
I övrigt mötespunkter enligt stadgarna. 
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§11 Ärtsoppekväll, 17 alt 24/11 - Föredragshållare

Förslag på föredragshållare diskuterades. 

§12 Dans rapporter

En båt låg under vatten på brygga 1 i helgen. Även en mindre segelbåt på brygga 8 var 
på väg att vattenfyllas. 
Kommunen har tagit bort bajamajorna från den 1 oktober pga att det blev för dyrt. Det 
finns därmed inte några toaletter i Grötvik förutom ett gammalt utedass. 
Miljö och Hälsa har gjort miljöbesiktning av GSS verksamhet med gott resultat. 

§13 Övrigt

En medlem som gått vakt när en båt i innerhamnen sjunkit önskar att vaktinstruktionen 
tydligare instruerar att vakter ska notera händelser av vikt så att efterföljande vakter vet 
att händelsen är noterad tidigare. 

§14 Mötets avslutande

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

Vid protokollet Justeras

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


