
Grötviks Segelsällskap

Art: Årsmöte

Tid: Lördagen den 31 mars 2001 kl. 10.00

Plats: Folkets hus, Stenhuggeriet

Närvarande: Ca: 50 intresserade medlemmar

Mötets öppnande
Ordförande Åke Persson hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat.

Fastställande av röstlängd för årsmötet
Medlemsmatrikeln fastslogs som röstlängd och godkändes .

Fastställande av mötets behöriga utlysande
Mötets behöriga utlysande godkändes.

Fastställande av dagordning
Dagordningen godkändes som den förelåg.

Val av ordförande för årsmötet
Till ordförande att leda årsmötesförhandlingarna valdes Jan Bergkvist.

Val av sekreterare för årsmötet
Tord Welin valdes till årsmötets sekreterare.

Val av två personer att jämte ordförande justera dagens protokoll
Till justeringsmän valdes Rolf Johansson och Morgan Eriksson.

Val av rösträknare
Till rösträknare valdes Rolf Johansson och Morgan Eriksson.

Styrelsens redovisningshandlingar för det gångna året
Ake Persson fördrog verksamhetsberättelsen, Maj-Louise Larsson föredrog balans- och
resultaträkningen. (bilaga 1).
Kenneth Elofsson ifrågasatte angivet antal medlemmar, 327 st, angivna i verksamhetsberättelsen
och om familjemedlemmar inte räknas som medlemmar bland annat med tanke på
torsäkringsskydd i hamnen. Jan Hansson redogjorde att för närvarande och med nuvarande
medlemsregister endast "huvudmedlem" ingår i statistiken. Christer Nilsson klargjorde att vid
beordrat arbete exempelvis bomupptagning ingår även familjemedlemmar då de deltar.

$ 10 Revisorernas berättelse
Åke Persson läste, i anledning av revisorernas frånvaro, upp revisionsberättelsen (bilaga 1)

Fråga om fastställande av balans- och resultaträkning
Balans- och resultaträkningen godkändes utan anmärkning.

Fråga om beviljande av ansvarsfrihet för styrelsen
Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för det gångna året

g 13 Beslut i anledning av föreningens vinst eller förlust
Arsmötet beslutade att det gångna årets vinst balanseras i ny räkning.



Grötviks Segelsällskap

$14 Inkomna motioner och anmälda ärenden
Av styrelsen till årsmötet anmälda ärenden ( bilaga 1)

l. Angående medlemsansökan från Lennart Germundsson
- beslutade årsmötet i enlighet med styrelsens Srslag

2. Bevakning av hamnen sommarsäsongen 2001
-beslutade årsmötet i enlighet med styrelsens Srslag och att bevakning skall ske mellan
22 t i l l 05 u nder tiden från den 1 maj tN den 30 september.

3. Styrelsearv oden
-beslutade årsmötet i enlighet med styrelsens Srslag.

g 15 Fastställande av avgifter
Punkten stryks då den redan behandlats under g 14.

$16 Val av styrelse:
Årsmötet beslutade välja till:

Ordförande Sr 1 år.
Åke Persson (omval)

Tre ordinarie styrelseledamöter Sr 2 år.
Jan Hansson (omval), Kaj Johansson (omval), Christer Nilsson (omval)
samt som fyllnadsval på 1 år efter Jerker Stenberg Tord Welin

Två styrelsesuppleanter Sr 1 år.
Leif Gudmundsson och Lars Anell bägge nyval

Val av revisorer:
Årsmötet beslutade välja:

En revisor Sr 2 år.
Mats Jansson (omval)

Två revisorsuppleanter Sr 1 år.
Bo Bergqvist (omval) och Jan Tegge (omval)

$18 Val av övriga klubbfunktionärer:
Årsmötet beslutade välja:

Till klubbmästare Sr 1 år.
Lars Franzén (omval) och kommits till klubbmästaren Sr 1 år
Ann- Margret Hansson och Mona Larsson (bägge nyval)

Seglingskommitté 3 personer för I år:
Åke Persson, Christer Nilsson och Jonas Karlsson (alla omval)

Motorbåtskommitté Sr 1 år:
Leif Gudmundsson, Dan Johansson och Tord Welin (alla omval)

$19 Val av valberedning:
Årsmötet beslutade välja:

Kenneth Elofsson, Torbjörn Jonson, och Roland Larsson (alla omval)

Årsmötet beslutade också att, på Srslag av valberedningen, utöka antalet ledamöter med en
ledamot som representant Sr inre hamnen.

Årsmötet beslutade välja:
Dan Johansson

Årsmötet valde Torbjöm Jonson till att vara sammankallande inom valberedningen.
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Grötviks Segelsällskap

$20 Övriga ärenden
Åke Persson redogjorde Sr tagna steg angående reparation av pirarmen. Halmstad Kommun
reparerar piren och GSS betalar 5 basbelopp som självrisk ur stormskadefonden.
Rapporten godkändes.

Vatten bör kunna vara påkopplat senast till påsk vid tjänlig väderlek.

Verktygen i klubbstugan är medlemmarnas egendom och skall vid behov och möjlighet lånas ut
till medlemmar och mot kvittering. Verktygen är färgmärkta.

Rolf Johansson, ordf i StugSreningen, och Åke Persson sammanträder fbr att lösa frågan om
sommartoalett (hyr- eller torrdass).

$21 Mötets avslutande
Ordförande tackade Sr visat intresse och Srklarade mötet avslutat.

Avtackning av avgående styreiseledamöter
Åke Persson tackade avgående syrelseledamoten Jan Bergkvist Sr Srtjänstfullt arbete och
delade ut blommor och present.
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Verksamhetsberättelse för GRÖ TVIKS SEGELSÄ LLSKAP 2000

Styrelsen för Grötviks Segelsällskap avger för verksamhetsåret 2000 nedanstående
verksamhetsberättelse.

Styrelsen har under året haft följande sammansättning

Ordförande Åke Persson
Vice ordförande Jan Hansson
Sekreterare Jerker Stenberg / Tord Welin
Kassör Maj-Louise Larsson
Hamnansvarig Kaj Johansson
Försäkringsansvarig Christer Nilsson
Intendent Roland Andersson
Suppleant Tord Welin
Suppleant Jan Bergkvist
Revisor Jan Johansson
Revisor Mats Jansson
Revisorssuppleant Bo Bergkvist
Revisorssuppleant Jan Tegge
Valberedning Torbjörn Jonsson (sammankallande)
Valberedning Kenneth Elofsson
Valberedning Roland Larsson
Klubbmästare Lars Franzén
Seglingskommitté Åke Persson (Sammankallande)
Seglingskommitté Christer Nilsson
Seglingskommitté Jerker Stenberg
Seglingskommitté Jonas Karlsson
Motorbåtskommitté Dan Johansson
Motorbåtskommitté Tord Welin
Motorbåtskommitté Leif Gudmundsson

Grötviks Segelsällskap omfattar 327 medlemmar.

FÖREN INGSVERKSA.MHET

Styrelsen har hållit 13 protokollförda möten under året.

Vinterns kraftiga stormar orsakade en del skador på bl a brygga 5 och pirarmen utanför
brygga 5 och dessutom blev badplatsen vid brygga 10 och Prins Bertils stig helt
övertäckta med sten som spolats upp av havet. Det mesta av stormskadorna är
åtgärdade men ännu återstår bl a skadorna på pirarmen. Dessa hoppas vi kunna
åtgärda under 2001.



Inre delen av brygga 4 har förlängts och därvid har två nya 2,5 m båtplatser och en
plats för en större motorbåt skapats.
I innerhamnen har det satts upp ett räcke vid nedgången från P-platsen till bryggorna 1
3 och på brygga 10 har de gamla badtrapporna bytts ut mot två nya i rostfritt stål.
Hygienhuset har genomgått en restaurering. Dusch och toaletter har försetts med
klinkers på golven och duschen är helkaklad.
Mastkranen har försetts med en ny rostfri vinsch, då den gamla inte längre var
tillförlitlig.

Ralf Andersson, som bor i Söndrum, har förhandlat med kommunen om att få bygga en
kaffestuga i anslutning till Grötviks hamn. Kommunen är mycket positiv till förslaget
men än så länge strandar projektet på att det inte finns framdraget vintervatten och
avlopp till hamnen. Detta i sin tur har tillsammans med klubbens påtryckningar
utmynnat i ett intensilierat arbete med att försöka lösa vatten- och avloppsprobleinet.
Kommunrepresentanterna har långt framskridna planer och beräkningar men ännu är
inget bestämt.

Klubben har efter ansökan fått dispens av Naturvårdsverket om att få tippa
muddermassor på samma plats i bukten som tidigare.

Under sommaren har bevakning av hamnen genomförts på frivillig basis. Den av
årsmötet utsedda bevakningsgruppen redovisade resultatet vid halvårsmötet. Det visade
sig att endast hälften av de föreslagna nätterna blivit bevakade och att det inträffat
inbrott samt stöld av en större båt under nätter då bevakning uteblivit. På
bevakningsgruppens förslag beslöt halvårsmötet att gruppen skulle sammankalla
samtliga båtplatsinnehavare för att diskutera förslag och åtgärder för bevakning av
hamnen. Gruppen förslog också att arbetsplikt införes avseende bommarnas isättning
och upptagning samt bevakning av hamnen.

Under Peter Grafs sommarledighet har Odd Larsson tjänstgjort som hamnvärd.

Beroende på svårigheten att hitta lämplig lokal blev det ingen vårfest för medlemmarna
och det dåliga sommarvädret gjorde att det inte blev några aktiviteter
eller fest som planerats på båtens dag den 27 maj.
Sommarvädret spolierade även de planerade klubbseglingarna i omvänt lys. Den enda
segling som genomfördes var Spangenberg Race, som liksom tidigare gick med vinst.
Några av klubbens medlemmar medverkade i Swania Cup och det var en Folkbåt från
Grötvik, seglad av Anders och Lennart Andersson med Mats Millbourn vid rodret, som
vann den omvända lyskappseglingen vid HSS 90-års jubileum.

Även i vinter har vi haft gymnastik varje tisdagskväll. Fr o m i höst har tiden varit kl
18.00 till 19.00 och vi har en ny, ung och entusiastisk sjukgymnast som leder
gymnastiken och aktiviteten pågår t om 10 april.

FÖRENINGENS EKONOMI

Styrelsen föreslår att årets vinst balanseras i ny räkning.



VERKSAMHETSPLAN FÖR 2001

LÅNGSIKTIG PLANERING

Den för dagen viktigaste frågan för hamnen är att få framdraget vintervatten till
hygienhus och klubbhus, att avloppet blir kopplat till det kommunala avloppssystemet
samt att få friköpa klubbhuset. Genom fortsatta uppvaktningar av beslutande politiker
hoppas vi på en positiv lösning inom de närmaste åren.
Vi vill undersöka möjligheten av att sammanknyta inner- och ytterhamn genom att göra
en ny nedgång från vägen mellan hamndelarna till innerhamnens bryggor 1 - 3.
Problemet med sanddrift och igenslamning av hamnen är fortfarande olöst. Vi vill
fortsätta att undersöker möjligheterna att eliminera detta problem genom att:
1. Kartlägga strömmarna som för in sand och slam i hamnen.
2. Kontakta hamnar som har lyckats att eliminera eller begränsa liknande problem.
3. Kontakta hamnbyggare med erfarenhet från hamnar med liknande problem.

UNDERHÅLL OCH FÖRBÄTTRINGAR

För att eliminera risken att gångbron längst ut på brygga 5 skall lyfta bryggan igen vid
extremt högvatten kommer denna att göras om och istället för trä kommer ett
finmaskigt galler att läggas som gångbro. Vidare skall stormskadorna på pirarmen
åtgärdas och hamninloppet muddras. I samband med detta arbete skall stenar som fallit
ut i inseglingsrännan tagas bort. Förhoppningsvis kan vi även säkra stenarna längst ut
på piren med betong.
Hygienhuset skall färdigställas och toalettväggarna skall kaklas.

TRIVSEL OCH SOCIAL GEMENSKAP

Genom att fräscha upp klubbstugan hoppas vi kunna öka trivseln i stugan. Vi vill också
att fler av våra medlemmar tittar in i klubbstugan för att prata eller dricka en kopp
kaffe.
Seglingskommittén kommer även i sommar att arrangera interna kappseglingar med
omvänt LYS och hoppas att flera vill vara med och testa sina seglingskunskaper under
enkla tävlingsformer.
I månadsskiftet maj - juni hoppas vi kunna genomföra Grötseglingen med omvänt Lys.
Vi hoppas också att vår motorbåtskommitté i samband med Grötseglingen kan komma
på något engagerande för motorbåtsägarna och att vi kan avsluta dagen med ett stort
knytkalas.

TÄVLINGSVERKSAMHET

Den 11 augusti arrangerar GSS Spangenberg Race för trettioandra gången men
seglingskommittén har ännu inte bestämt var målgången för årets regatta skall vara.
Vi hoppas att genom samarbete med det nya segelsällskapet i Torekov kunna ha
målgång och efterföljande fest i Torekov.

STYRELSEN



För GSS:s styrelse

Halmstad 2001-03-08

Ake Persson
Ordförande

an ansson Tord Welin Maj-Louise Larsson
ice ordförande Sekreterare Kassör

Kaj oh on Christer Nilsson Roland Andersson
Hamnansvarig Försäkringsansvarig Intendent

Vår revisionsberättelse har avgivits 2001-03-0$

n Joha on Jansson
v+or Reviso



Grötviks Segelsällskap 20000101 -20001231
org nr 849201 R785

Resultaträk'ning
Belo i kr 2000 1999

Röretsensintfikter
Medlemsavgifter 37 950 35 600

Y-bommar 1 34 785 133 5 8 0

Båtplatsavg Ner 5 19?77 501 6 1 4

Övriga intäkter 11S 348 168 8 44

Int tidigare års förs av y-bommar
811 860 83 9 638

örelsens kostnader
.Aaterial och varor 2 510 - 5 194

Övriga externa kostnader -273 974 - 5 2 2 126

Kostnader för arbetskraft SPP 13 886 -144436 - 168 171

Qöreleereeultat före evekrivninger 3 90 941 144 1 4 7

4~A
2 393 - 2 393Byggnader

Anläggningar (Y-bommar) 95264 - 86 770
4 550 - 4 550Båt

Maskiner o Inventarier 1 3 380 - 9 32 6

Rörelseresultat efter avskrivningar 275 354 41 108

Einansiella intäkter och kostnader
4 193 6 OS7Ränteintäkter

4 5 377 - 54 6 2 0Räntekostnader
Resultat före bokslutsdispositioner och skatt 234 169 - 7 415

Sokslutsdis ositioner
Arets avsättning för muddring Not 1 - 100 000 - 1 0 0 000

Arets upplösning avsättning för muddring 242 500

Arets avsättning för stormskador 5 000 - 5 00 0

Mrets avsättning till fonder för rep o underhåll

Resultat före skatt 1 29 169 130 0 8 5

Arets resultat 1 29 189 130 0 8 5

Not 1 Avsättning för muddring Ingående balans
Avsatt år 2000
Utgående balans

2001-03-06ARSREDOV 00 NW. L



Grötviks Segelsällskap 20000101 - 20001231
arg nr 849201%785

Balansräkning
Belo i kr 001231 991231

TILLGANGAR
Anis nin still ån ar
Byggnader och övrig fast egendom 1 120 100 1 177 700

Maskiner och inventarier 51 719 39 178
1 171 819 1 216 878

Oms8ffninsNll ån ar
Kassa och Bank 738 687 458 978

Upplupna intäkter 59 374

Kundfordringar 8 600 10 965
?47 287 529 317

SUNINIA TILLGANGAR 1 919 106 1 746 195

EGET KAPITAL OCH SKULDER

k ~t k II I
611 210 481 126Balanserad vinst

Arets Resultat 129 169 130 084
740 380 611 210

A~kk I
Avsättning för muddring Not 1 366 814 266 814

Avsättning för stormskador 187 000 182 000
553 814 448 814

I ~ l ak IA'*
Investerings lån 597 227 649 401

597 227 649 401

Kortfästi a skulder
Leverantörsskulder 21 186 15 756

Upplupna kostnader 6 476 7 462

Div kortfristiga skulder 23 13 552
2? 685 36 7?0

Summa eget kapital 740 380 611 210

Summa skulder och eget kapital 1 919 106 1 746 195

Atagande utanför balansräkningen att inlösa Y-bommar enl sep förteckning till
kr 116 045

ARSREDOV 00 M-L L 2001-0346



Revisionsberättelse
Till årsmötet i Grötviks Segelsällskap

Vi har granskat verksamhetsberättelsen och räkenskaperna samt styrelsens förvaltning i
Grötviks Segelsällskap för år 2000. Det ä r s t yrelsen som har ansvaret för
räkenskapshandlingarna oc h f ö rvaltningen. Vårt ansvar är at t u t tala oss om
verksamhetsberättelsen och förvaltningen på grundval av vår revision.

Revisionen har utförts i enlighet med god revisionssed i Sverige. Det innebär att vi
p lanerat och genomfört revisionen fö r a t t i riml i g g rad f ö rsäkra oss o m a t t
verksamhetsberättelsen inte innehåller väsentliga fel. En revision innefattar att granska ett
urval av underlagen för belopp och annan information i räkenskapshandlingarna. I en
revision ingår också att pröva redovisningsprinciperna och styrelsens tillämpning av dem
samt att bedöma den samlade informationen i årsredovisningen. Vi har granskat väsentliga
beslut, åtgärder och förhållanden i föreningen för att kunna bedöma om någon
styrelseledamot har handlat i strid med föreningens stadgar. Vi anser att vår revision ger
oss rimlig grund för våra uttalanden nedan.

Verksamhetsberättelsen har upprättats i enlighet med god redovisningssed i Sverige.

Styrelsens medlemmar har enligt vår bedömning inte handlat i strid med föreningens
stadgar.

Vi ti l lstyrker att resultat- och balansrälmingarna fastställes och att styrelsens ledamöter
beviljas ansvars&ihet för det gångna verksamhetsåret..

Halmstad den ~+ + 2001

Jan Jo on Mats anson
Godkänd revisor



Av styrelsen till krsmötet anmälda ärenden

1. Medlemsansökan

Lennart Germundsson har i brev till styrel.sen ansökt om att åter få bli medlem och att återfå
sin plats i båtplatskön.

Styrelsen föreslår att årsmötet avslår Lennart Germundssons ansökan med hänvisning till
förra årsmötesbeslutet och ) 2 i GSS:s stadgar.

2. Bevakning

Vid informationsmötet den 15 mars 2001 angående bevakning och arbetsplikt i hamnen
enades mötet om att tN årsmötet föreslå:

att bevalming skall fortsätta på frivillig basis.
att informationen om bevakningen skall intensifieras.
att skyltar med uppgift om att hamnen är bevakad skall sättas upp vid alla
till5uter till bryggorna.
att belysningen i speciellt innerhamnen förbättras.
att arbetsplikt ej införes.

Styrelsen föreslår att årsmötet beslutar enligt informationsmötets förslag.

3. Styreisearvoden

Vid halvårsmötet den 25 november 2000 beslöts att den vid årsmötet godkända ändringen av
GSS:s stadgar $9 — fastställande av avgifter och arvoden skall gälla. I samband med
fastställande av avgifter glömde mötesordförande att förednqp, punkten arvoden.

Styrelsen föreslår att årsmötet beslutar att oförändrade arvoden skall utgå.



Till Grötviks Segelsällskap

Halmstad 2001-02-26

Jag kan tyvärr ej deltaga i årsmötet 31/3-2001.
När det gäller bevakning anser jag att den tjänsten bör upphandlas
eftersom nuvarande system ej fungerar.

Med vänliga hälsningar• •

Tommy Falerud
Kundnr 0331


