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Grötviks Segelsällskap    Datum Protokoll nr
2017-09-06 6

Styrelsemöte

Tid 2017-09-06

Plats Hamnkontoret

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

Styrelsemötet 2017-08-09 ställdes in pga semestrar. 

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

§2 Föregående protokoll
Styrelseprotokollet från 2017-06-06 godkändes och lades till handlingarna. 

§3 Kassarapport
Likvida medel 756 tkr. Kvar att amortera på lånet är 198 tkr. Det ekonomiska läget är 
ljust. 

§4 Betalautomat
Betalautomaten har fungerat mycket bra under säsongen. Ca 580 husbilar och 150 
båtar har betalat med automaten sedan den togs i bruk i mitten av juni. Vissa som 
anlänt tidigt och betalat före kl 13 har reagerat på att betalningen gäller till och med 
innevarande dag istället för nästa dag som förväntat men vi håller kvar bryttiden tills 
vidare.  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§5 Sommaren i stort
Bra sommar trots lite sämre väder. Räddningstjänsten har gjort brandinspektion på 
ställplatsen och haft lite synpunkter på avstånden. 

§6 Husbilsbeläggningen
Beläggningen ökar trots vädret. En del negativa reaktioner på toalettsituationen.

§7 Rapport från möte med kommunen
Möte med Ola Salomonsson (utsedd till ansvarig kontaktperson på kommunen) och 
Magnus Rasmusson på Teknik och fritid för avstämningar med Sven och Dan. GSS 
framförde önskemålet att VA-anslutning ska påbörjas så fort som möjligt 2018. Staket 
kring bron ska renoveras av kommunen. Överenskommelse träffades om att 
kommunen renoverar all elanläggning inkl belysning, el på bryggor och i byggnader, 
och därefter tas ställning till om GSS tar över ansvaret för elanläggningen. 

§8 Hur driva frågan om VA och ny servicebyggnad
Teknik och Fritid ska undersöka skicket på nuvarande byggnad och möjligheterna att 
renovera byggnaden. GSS ståndpunkt är att ny servicebyggnad behövs. Sven, Joakim 
och Dan driver frågan gentemot kommunen för bästa möjliga lösning. 

§9 Svenska Seglarförbundet om ny taxekonstruktion, lägesrapport
Inget har hänt över sommaren.

§10 Spangenberg
Det saknades förutsättningar att genomföra arrangemanget. Inför nästa år behövs mer 
engagemang. 

§11 Bom
Parkeringsbommen har fungerat bra från att den togs i bruk i mitten av juli. Den hålls 
fortsatt stängd framöver för att minska risken för stölder.  

§12 Brev från stugföreningen
Stugföreningen har haft skriftväxling om kostnader för öppning av parkeringsbommen 
och öppnar samtidigt för att diskutera om att vara med och dela på driftkostnader i 
Grötvik. Avgift för parkeringsbommen kommer att behandlas på höstmötet. 

§13 Bryggcaféets verksamhet under sommaren
Bryggcaféet har haft en diger verksamhet under sommaren med föredrag, jolleskola 
etc. De har även varit behjälpliga med att lämna ut duschnyckel till gäster etc. 
Det har varit en del incidenter och konflikter. Flera skrivelser har kommit till styrelsen 
om otrevligt bemötande från Bryggcaféet i samband med föreläsningar och andra 
sammanhang. 
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§14 Motion om tillgång till hamnplan med bil
Styrelsen föreslår avslag på motionen eftersom behörig trafik är tillåten redan nu och 
på grund av att allmän biltrafik ska begränsas på hamnplanen av säkerhets- och 
trivselskäl. 

§15 Tid för höstmöte/årsmöte
Höstmöte 11 november. Årsmöte 14 april. 

§16 Tid för Ärtsoppekväll med föredrag
Torsdag 23 november kl 19. Förslag på föredragshållare diskuterades. 

§17 Ändrad mötestid för styrelsen i oktober
Flyttas till 27/9

§18 Dans rapporter
Datum för upptagning 21/9, 28/9, 7/10 och 21/10. Bomupptagning 28/10 på brygga 5. 

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

Vid protokollet Justeras

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


