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Grötviks Segelsällskap    Datum Protokoll nr
2017-09-27 7

Styrelsemöte

Tid 2017-09-27

Plats Hamnkontoret

Närvarande Sven Palmkvist (ordf)
Björn Barsby 
Bo Bergkvist 
Urban Larsson
Johanna Räisänen
Anders Schager 
Per Skoglund
Joakim Stare
Johan Sölve (sekr)
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 2017-09-06 godkändes och lades till handlingarna. 

§3 Kassarapport
Likvida medel 704 tkr. Kvar att amortera på lånet är 198 tkr. Det ekonomiska läget är 
fortsatt ljust. 

§4 Höstmötet 2017-11-11
• Motioner
Inga nya motioner har inkommit. Sista datum är 1 oktober. 
• Taxejusteringar
Endast P-bom 200 kr. 
Båtplatsinnehavare får möjlighet att  ta ut en kodbricka för parkeringsbommen utan 
kostnad utöver depositionen, för att få samma möjlighet att öppna som man har med 
SMS. 
• Övrigt
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§5 Olovlig upplåtelse av båtplats
Det har varit en incident med en sjunken båt i innerhamnen. Det visade sig att båten 
låg på en lånad plats. Detta är ett brott mot ordningsföreskrifterna eftersom all 
andrahandsuthyrning eller utlåning av båtplatser ska hanteras av GSS. Båtplatsavtalet 
för den aktuella båtplatsen kommer därmed att hävas i enlighet med 
ordningsföreskrifterna. 

§6 Ärtsoppekväll 2017-11-23 med föredrag
Fler alternativa föredragshållare diskuterades. 

§7 Upptagning
Båtupptagningen flyter på bra. 

§8 Dans rapporter
Ola Salomonsson på kommunen har hört av sig och vädjat om att parkeringsbommen 
öppnas på grund av att några stugägare hört av sig till kommunen med klagomål. 
Eftersom området är tillgängligt för allmänheten och de som har behov av att komma in 
med bil kan lösa det med nyckelbricka eller SMS ser GSS ingen anledning att öppna 
parkeringsbommen, i synnerhet som den har en stöldskyddande effekt och att biltrafik 
ska minimeras bland uppställda båtar.

§9 Övrigt
Nästa möte flyttas till 2017-11-08 på grund av höstlov. 

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

Vid protokollet Justeras

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


