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Grötviks Segelsällskap    Datum Protokoll nr
2017-03-01 2

Styrelsemöte

Tid 2017-03-01

Plats Hamnkontoret Grötvik

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

Frånvarande Anders Schager
Dan Carlsson (adjungerad)

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 2017-02-08 godkändes och lades till handlingarna.

§3 Kassarapport
Likvida medel 1375 tkr. 140 tkr är obetalt från årets fakturering. Kvar att amortera på 
lånet är 233 tkr. 

§4 Skrivelse till kommunen, läge
Det har kommit positiva signaler om en lösning för VA-investering och servicebyggnad 
under kommande år. Budgetbeslut i kommunen fattas i juni. GSS kommer att försöka 
påverka kommunen att välja en bättre tillfällig lösning denna säsong.  
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§5 Deltagande i Seglardagen 2017-03-18
Styrelsen tar ställning till deltagande när Seglarförbundets styrelses förslag till 
behandling av GSS motion till Seglarförbundet blivit publicerat. 

§6 Skrivelse från Göran Westergren
Göran frågar hur styrelsen ser på betalning av avgiften till Seglarförbundet (SSF) om 
GSS motion avslås. 
Styrelsen avvaktar ställningstagande i frågan till efter SSF årsmöte på Seglardagen 
och kommer att föreslå GSS årsmöte att ge styrelsen mandat att utträda om SSF 
avslår GSS motion om förändrat avgiftsupplägg. 

§7 Seglarskola 2017. Skrivelse från Anders Widén
Styrelsen ställer sig positiv till Anders förslag på ekonomiskt upplägg för årets 
seglarskola och kommer att upprätta ett avtal. 

§8 Inför årsmötet, ev frågor
Inga frågor har uppkommit.

§9 Årsmötet tillkommande punkt. Sjöräddningen info.
Sjöräddningen ska få tillfälle på årsmötet att informera om rekrytering av nya 
sjöräddare. 

§10 Ställplatser inför säsongen, markering, el, mm
Ställplatserna håller på att förberedas inför säsongen. Ny kåpa till trasigt elskåp är 
beställt. 

§11 Dans rapporter
Under kommande vecka ska leverantörer ska titta på lösningar för parkeringsbom.
Kommunen ska vidtalas för buskröjning i hamnområdet. 
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§12 Övrigt
Diskuterade betalautomat för gästande husbilar och båtar inför säsongen. Johan Sölve 
tar fram underlag till nästa styrelsemöte. 

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

Vid protokollet Justeras

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


