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Grötviks Segelsällskap    Datum Protokoll nr
2016-12-14 10

Styrelsemöte

Tid 2016-12-14

Plats Hamnkontoret Grötvik

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

Distribueras till Styrelsen och Hamnvärden

§1 Mötets öppnande
Ordförande hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat. Mötet godkände 
föreslagen dagordning efter tillägg av medlemsavgift till Svenska Seglarförbunder.

§2 Föregående protokoll
Styrelseprotokollet från 2016-11-02 godkändes och lades till handlingarna.

§3 Kassarapport
Likvida medel 655 tkr. 110 tkr av dessa är tidigt inbetalda fakturor för nästa år. 
Kvar att amortera på lånet är 250 tkr. 

§4 Fakturering 2017
Faktureringen för 2017 års medlems -och båtplatsavgifter är genomförd, totalt 
utfakturerat belopp 1154 tkr. 

§5 Ärtsoppekväll, 24/11. Reflexioner.
Intressant och underhållande föredrag om fyrars historia och många av de fyrar vi 
främst känner igen på västkusten. Kvällen var välbesökt med 45 deltagare. 
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§6 Höstmötets protokoll
Protokollet är justerat och ska läggas upp på webben.

§7 Skrivelse till kommunen
Skrivelse sammanställs i januari med en upprepning av tidigare skrivelser om behoven 
av fast vatten och avlopp, gång- och cykelväg, ny servicebyggnad och annat om 
behoven i Grötvik. Även önskemål om en samordnande kontaktperson hos kommunen 
för att lättare kunna föra dialog om olika ärenden. 

§8 Hamnen dec 2016-jan 2017
Arbeten inför våren kommer att påbörjas under januari. Urban undersöker möjligheten 
att slå ihop de olika elmätarna för att förenkla elanslutningarna och minska 
kostnaderna.

§9 Bryggcaféet 2017
Fakturan för årets seglarskola är bestriden, men styrelsen ser positivt på 
sommarverksamheten och betalar halva beloppet. Inför kommande säsong ska ett 
avtal som reglerar seglarskoleverksamheten upprättas. 

§10 Datum för styrelsemöten 2017. 
Fastslogs till första onsdagen varje månad dvs 1/2, 1/3, 5/4, 3/5, 7/6, 2/8, 6/9, 4/10, 
1/11 och 6/12.

§11 Muddring
Beslut om att ta in anbud för underhållsmuddring senast 30 mars enligt gällande 
tillstånd.

§12 Hantering av vaktbokning efter höstmötesbeslutet
Bokningssystemet ska anpassas för att innan bokningen öppnar kunna anmäla att 
frivilligt gå två nätter istället för en för att kunna fylla vaktbehovets 184 nätter på frivillig 
basis, samt även kunna ange att man är intresserad av att vara tillgänglig som 
vaktersättare. 
Förtur till bokningen ska ges som kompensation för de som vill gå två nätter.

§13 Svenska Seglarförbundet
Föreningen har hållit på betalningen av medlemsavgiften till Svenska Seglarförbundet 
under två år då medlemsavgiftens sammansättning har ifrågasatts. Seglarförbundet 
har nu lämnat krav på betalning av medlemsavgiften, i annat fall riskerar GSS 
uteslutning ur Svenska Seglarförbundet. Styrelsen beslutade att betala in förra årets 
medlemsavgift i väntan på eventuella förändringar av avgiftsmodellen. 
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§14 Dans rapporter
Inget att rapportera. 

§15 Övrigt
Skatteverket har avslagit föreningens omprövningsbegäran av tidigare avslagen 
dispensansökan för befrielse att lämna inkomstdeklaration med anledning av ideell 
verksamhet. Föreningen är därmed inte befriad från att lämna inkomstdeklaration. 

§16 Mötets avslutande
Ordföranden tackade för visat intresse och god mötesanda samt förklarade mötet 
avslutat.

Vid protokollet Justeras

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


