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Grötviks Segelsällskap    Datum Protokoll nr
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Styrelsemöte

Tid 2017-06-06

Plats Björkäng

Närvarande Sven Palmkvist (ordf)
Björn Barsby 
Bo Bergkvist 
Johanna Räisänen
Per Skoglund
Joakim Stare
Johan Sölve (sekr)
Dan Carlsson (adjungerad)

Frånvarande Urban Larsson
Anders Schager

Distribueras till Styrelsen och Hamnvärden

Före mötet gjorde styrelsen ett studiebesök i Bua hamn där ordförande och hamnvärd i 
Båtfjordens Hamn med entusiasm berättade om sin verksamhet och hamnens 
utveckling med exempelvis ställplatser för husbilar och en välfungerande 
servicebyggnad.

§1 Mötets öppnande
Ordförande hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat. Mötet godkände 
föreslagen dagordning.

§2 Föregående protokoll
Styrelseprotokollet från 2017-05-03 godkändes och lades till handlingarna. 

§3 Kassarapport
Likvida medel 947 tkr. Kvar att amortera på lånet är 216 tkr. 

§4 Betalautomat
Betalautomat från GoMarina för gästavgifter installeras preliminärt den 8 juni. 
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§5 Rapport från möte med SSF
Johan Sölve deltog på ett första möte med Seglarförbundet för att diskutera förnyade 
avgiftsstrukturer. Bland annat redogjordes för GSS ståndpunkt som vi även motionerat 
om till Seglarförbundets årsmöte, nämligen att endast seglingsaktiva ska räknas in i 
underlaget för medlemsavgiften. 

§6 Bom för grusparkeringen
Parkeringsbom ska installeras av Great Security preliminärt vecka 25. Offertsumma 
120 tkr ex moms. Passagesystemet är förberett för att koppla på eventuell kommande 
servicebyggnad. 
Beslut om hur bomöppning ska hanteras fattas på delegation av hamnkapten, 
ordförande och sekreterare. 

§7 Fast VA-anslutning, lägesrapport
Budgetförslag fattas av fullmäktige den 20 juni. I Femklöverns budgetförslag finns 5,5 
milj avsatt för VA-anslutning, medan Socialdemokraternas budgetförslag inte har några 
medel för detta. 

§8 Bygglov för ny placering kajakhotell
Bygglovsansökan för ny placering vid sjösättningsrampen är inlämnad. 

§9 Avtal med Anders Widén om seglarskola
Seglarskoleverksamheten ska ersätts med 13600 kr enligt ett avtal som tecknas med 
Widén. 

§10 Planerat möte med ansvarig inom kommunen
Möte ska hållas med Magnus Rasmusson på kommunen som fortfarande inte bokat in 
det. 

§11 Dans rapporter
Alla båtar som ska sjösättas är sjösatta. Lite dålig uppslutning på städdag den 1 juni 
men det behöver informeras bättre om sådant via e-post och SMS, endast hemsidan 
räcker inte. 
Elanslutning till nya ställplatserna behöver ändras för att klara belastningen. 
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§12 Övrigt
• Motion har lämnats in i god tid inför höstmötet gällande att tillåta biltrafik på 

hamnplanen. 
• Sjöräddningen gör anspråk på parkeringsrätt vid båthuset. Dokumentation för att 

styrka detta ska tas fram av Sjöräddningen. 
• Driftskostnad för Grötviks webb för 290 kr/mån ex moms godkänns. 
• Eftersom GSS inte längre har dispens från att deklarera som ideell förening får vi 

nu skatta för skattepliktiga intäkter på 141 tkr under verksamhetsåret 2016, vilket 
främst omfattar intäkter från gästavgifter från husbilar båtar med avdrag för 
kostnader som har med dessa intäkter att göra. Det innebär att vi får betala ca 31 
tkr i skatt för 2016. 

• Nästa styrelsemöte flyttas fram en vecka till 9 augusti. 

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

Vid protokollet Justeras

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


