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Grötviks Segelsällskap    Datum Protokoll nr
2017-02-08 1

Styrelsemöte

Tid 2017-02-08

Plats Hamnkontoret Grötvik

Närvarande Sven Palmkvist (ordf)
Thomas Larsson
Urban Larsson
Johanna Räisänen
Joakim Stare
Johan Sölve (sekr)
Dan Carlsson (adjungerad)

Frånvarande Björn Barsby
Bo Bergkvist
Anders Schager

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 2016-12-14 godkändes och lades till handlingarna.

§3 Kassarapport
Likvida medel 1407 tkr. 182 tkr är obetalt från årets fakturering. Kvar att amortera på 
lånet är 239 tkr. 

§4 Skrivelse till kommunen
Skrivelsen är undertecknad av hela styrelsen och skickas till kommunen. Kommunens 
nämnder har samordningsmöte den 16 februari och då finns Grötvik på dagordningen 
vilket är positivt. 
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§5 Deltagande i Seglardagen 2017-03-18 ?
Vi överväger att sända någon representant till Seglarförbundets Seglardagen i 
Göteborg den 18 mars. Beslutas på nästa möte. 

§6 Beställning av muddring
Muddring är beställd av Madsens Rederi att utföras så sent som möjligt i mars. 

§7 Vaktbokning
De förbättringar som krävs av vaktbokningen för att hantera dubbla vaktpass har visat 
sig mer komplicerade än förväntat. Styrelsen beslutade att ge Johan Sölve uppdrag att 
utföra förbättringarna på arbetstid med en budget på ca 5000 kr exkl moms. 

§8 Seglarskola 2017
Diskussion ska föras med Anders Widén om budget och förutsättningar för årets 
seglarskoleverksamhet. Styrelsen ställer sig positiv till en fortsättning. 

§9 Bryggcaféet 
Förutsättningar för Bryggcaféets verksamhet under sommaren diskuterades.

§10 Årsmötet, handlingar
Årsmöteshandlingarna gicks igenom och diskuterades. Även motionen till 
Seglarförbundet ska läggas med i handlingarna. 

§11 Motioner till årsmötet
En motion angående att avsluta medlemskapet i Svenska Seglarförbundet har 
inkommit. Eftersom styrelsen har lämnat in motion om avgiftsfrågan till Seglarförbundet 
föreslår styrelsen att motionen avslås. 
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§12 Dans rapporter
Arbete med att förbättra nya husbilsuppställningen har gjorts. Båtplatsmärken är 
beställda. Diskussion förs med kajakhotellet om flyttning. Kontakter har tagits med 
låsleverantör om bomsystem till parkeringen. 
GSS fyra separata elabonnemang på 25A vardera är betydligt billigare än det hade 
blivit att slå ihop dem till ett 100A-abonnemang.  

§13 Övrigt
Inga övriga frågor förelåg. 

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

Vid protokollet Justeras

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


