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Styrelsemöte

Tid 2017-05-03

Plats Hamnkontoret Grötvik

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

Frånvarande Johanna Räisänen

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 2017-04-05 godkändes och lades till handlingarna. 

§3 Kassarapport
Likvida medel 1060 tkr efter att muddringen betalts med totalt 215 707 kr. Fortfarande 
har ett antal medlemmar inte betalat medlemsavgift och båtplats. Medlemmar utan 
båtplats stryks. Medlemmar med obetalda båtplatser får en slutlig påminnelse innan 
båtplatsen anses förverkad.
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§4 Betalautomat
Betalautomat från GoMarina är beställd med preliminär leveranstid vecka 21 vilket 
innebär att den ska kunna vara i drift i slutet av maj. 

§5 Elen i hamnen
Problem på några av bryggorna, en fas fattas på brygga 6, 8 och 10. Åtgärder pågår. 
Belysningen på brygga 5 och på andra ställen är ur funktion. Detta behandlas med 
kommunen. 

§6 Muddringsrapport, ekonomi, dokumentation
Muddringen gick utmärkt och klarade sig på en total kostnad på 215707 kr. 

§7 Bom för grusparkeringen
Great Security har inte återkommit med offert. Fler leverantörer ska vidtalas. 

§8 Fast VA-anslutning
Årets budgetbeslut i juni avgör om äskandet på 5,5 Mkr för VA-anslutning går igenom. 

§9 Aktiviteter under sommaren, bryggcaféet, seglarskolan,  mm
Avtal med Bryggcaféet är ännu inte skrivet. Frågor om nybyggda vindskyddsväggar, 
parkeringsplatser mm har tillkommit. 
Parterna är överens om att flytta kajakhotellet till intill sjösättningsrampen. 

§10 Planerat möte med ansvarig inom kommunen
Möte ska hållas med kommunens representant Magnus Rasmusson om aktuella frågor 
i hamnen. 

§11 Studiebesök i  juni?
Olika alternativ för hamnar att göra studiebesök i ska undersökas. 
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§12 Dans rapporter
Ett sjösättningstillfälle återstår. Många båtar är kvar på land, det kan bli fråga om ett 
extra tillfälle. Därefter en städkväll. Nya vattenslangar till bryggorna är inköpta.

§13 Övrigt
Inga övriga frågor.

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

Vid protokollet Justeras

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


