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Grötviks Segelsällskap    Datum Protokoll nr
2016-11-02 9

Styrelsemöte

Tid 2016-11-02

Plats Hamnkontoret Grötvik

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

Frånvarande Bo Bergkvist
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 2016-10-05 godkändes och lades till handlingarna.

§3 Kassarapport

628 tkr i kassan inkl kontanter. 256 tkr kvar att amortera på lånet. 

§4 Höstmötet, programpunkter

Punkt om vaktsäsongens längd läggs till dagordningen samt att en del därmed behöver 
gå vakt två gånger.

§5 Stölder

Tre utombordare har stulits under en natt. Detta skedde efter att vaktsäsongen var 
avslutad. 
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§6 Justering av vaktsäsong

Behandlas på höstmötet. Styrelsens förslag blir att vaktperioden ska vara 15 april-15 
oktober.

§7 Ställningstagande till motioner

- Sjösättning av båtar
• Styrelsen föreslår bifall enligt följande: Båtplatsinnehavare ska senast 1 juni 

meddela avsikt att sjösätta under säsongen. I annat fall kan GSS hyra ut platsen 
under säsongen. 

- Förtydligande av vaktinstruktionen att man ska gå själv om vaktkompis inte kommer 
• Styrelsen föreslår bifall enligt följande: 1. Den som blir ensam ska försöka få tag i 

ersättare. 2. Om ersättare inte hittas ska man ändå stanna kvar i klubbstugan men 
ska av säkerhetsskäl inte patrullera. 

- Bomlåsning under högsäsong
• Styrelsen föreslår bifall

§8 Ärtsoppekväll, 24/11. Arrangemang, mat, projektor

Ordföranden för Svenska Fyrsällskapet ska berätta om fyrar på Ekebacken. GSS 
tillhandahåller overheadapparat enligt begäran. 

§9 Ändrat datum för december månads styrelsemöte

Nästa styrelsemöte skjuts till 14 december. 

§10 Dans rapporter

Allt flyter på bra. Båtupptagningar, många av bommarna är uppe. Vattnet stängs den 
15/11. Husbilar besöker fortfarande men till reducerad avgift pga lägre servicenivå. 

§11 Övrigt

Luciakaffe i klubbstugan den 11/12. 

§12 Mötets avslutande

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

Vid protokollet Justeras

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


