
Grötviks Segelsällskap

Art: Års möte

Tid: Lördagen den 27 mars 2004 kl. 10,00

Plats: Folkets hus, Stenhuggeriet

Närvarande: Ca: 50 intresserade medlemmar

Mötets öppnande
Ordförande Jan Hansson hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat.

Val av mötesfunktionärer
a Till ordförande att leda årsmötesförhandlingarna valdes Jan Bergkvist.

b Till årsmötets sekreterare valdes Tord Welin.

c Till justeringsmän valdes Kai Adolfsson och Lars Westerberg.

d Till rösträknare valdes Kai Adolfsson och Lars Westerberg.

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 forelåg.

Styrelsens redovisningshandlingar för det gångna året
Verksamhetsberättelsen fanns framlagd tiU samtliga och mötet godkände denna presentation, Jan
Johansson föredrog balans- och resultaträkningen (bilaga ).

Revisorernas berattelse
Bo Bergkvist föredrog revisionsberättelsen (bilaga )

Fråga om fastställande av balans- och resultaträkning
Årsmötet godkände Balans- och resultaträkningen.

Fråga om disposition av årets resultat
Årsmötet beslutade att det gångna årets vinst disponeras enligt styrelsens förslag.

tj 10 Fråga om beviljande av ansvarsfrihet for styrelsen
Styrelsen beviljades ansvarslrihet för det gångna året

Inkomna motioner och anmälda ärenden
Till årsmötet hade inkommit två motioner:

Motion gällande gångbro på brygga 2 från Ulf Johansson och Peter Jonsson
Motion gällande handikappsanpassning av klubbhuset från Dan Johansson

Beslutade årsmötet i enlighet med styrelsens förslag att bordlägga motionen om gångbron.
Beslutade årsmötet med hänvisning till bilagt brev från Tekniska kontoret att frågan om
handikappsanpassning är besvarad.
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Grötviks Segelsällskap

Fastställande av arvoden till styrelsen
Årsmötet beslutade att styrelsearvodet skall vara 1 basbelopp att fördelas enligt styrelsens beslut.

Fastställande av verksamhetsplan och budget Qr nya verksamhetsåret
Årsmötet antog av styrelsen framlagda planer,

Val av styrelse:
Årsmötet beslutade välja till:

Ordförande för 1 år.
Jan Hansson omval

Tre ordinarie styrelseledamöter för 2 år.
Lars-Erik Arvidsson, Jan Johansson och Tord Welin samtliga omval

Två styrelsesuppleanter för 1 år.
lngvar Andersson och Lars-Erik Thein bägge nyval

Val av revisorer:
Årsmötet beslutade välja:

En revisor för 2 år.
Bo Bergkvist omval

Två revisorsuppleanter för 1 år.
Morgan Eriksson och Jan Tegge

Val av valberedning:
Årsmötet beslutade välja:

Kenneth Elofsson, Dan Johansson, Torbjörn Jonson (sammankallande), och som suppleant
Anders Schager.

Information till och från styrelsen

ang båtplatsen vid flytbryggan Jan Hansson svarade att den är uthyrd med akterförtöjning.
vilka kommittéer som arbetar. Tillsatta kommittéer är fest-, vakt-, seglings-, ungdoms- och
motorbåtskommitté
ang bevakning av hamnen nuvarande och föregående säsong. Kaj Adolfsson meddelar att
nya rutiner för kommande säsong är utarbetat och Jan Hansson att föregående säsong varit
mycket lyckad då inga stölder begåtts och deltagandet i bevakningen varit föredömlig
Jan Hansson om avtalet mellan GSS och Halmstad kommun
ang införskaffande av ny båtkärra, meddelades att detta ligger på styrelsens bord.
GSS hemsida. Christer Nilsson lovade att åtgärda detta.

Bo Bergkvist önskade att till protokollet få infört medlemmarnas tack till styrelsen för gott utfört
arbete vilket årsmötet godkände.



Grötviks Segelsillshap

M5tets avslutande
Oalkemde Jan Bergkvist tackade Sr visat intresse och Sddareie mätet avslutat.

hvtaelruing av avglieude r
Jan Hanamn tactarde avgående ssrreisesuppleanten Lars Anell och
Supplamten i valberednirrgen Rohmd Larsson
för Srtj5astfullt arbete och delade ut blommor och present.

(
Tord%elin

Justeras



Verksumhetsberöttelse för GRÖTVIXS SEGELSALLSX iP 2003

Styrelsen för Grötviks Segelsällskap avger för verksamhetsåret 2003 nedanstående
verksamhetsberättelse:

Styrelsen har under året haft följande sammansättning

OrdSrande Jan Hansson
Vice ordförande. Tord Welin
Sekreterare Tord Welin
Kassör Jan Johansson
Hamnansvarig Kaj Johansson
Seglingsansvarig Christer Nilsson
Milj öansvarig Lars-Erik Arvidsson
Försäkringsans varig Lars Anell
Säkerhetsansvarig Leif Gudmundsson
IT- ansvarigt Christer Nilsson
Ungdomsansvarig Christer Nilsson
Suppleant Torbjörn Björnsson

AU har bestått av ordförande, sekreterare och kassör.

Övriga fiuMonärer

Revisorer Bo Bergkvist och Mats Jansson

Revisor s suppleanter Morgan Eriksson och Leif Pålsson

Klubbmästare Mona Larsson
Festkommitté Ann-Margret Hansson, Lars Franzén och

Eva Johansson

Seglingskommitté Christer Nilsson, Jonas Karlsson och
Mattias Pålsson

Motorbåtskommitté Tord Welin, Dan Johansson
och Leif Gudmundsson

Valberedning Torbjörn Jonson (sammankallande)
Kenneth Elofsson, Dan Johansson och
Som suppleant Roland Larsson

Grötviks Segelsällskap har ca 466 medlemmar och 152 familjemedlemmar, . ~



FÖRENINGSVERKSAMHET

Styrelsen har hållit 11 protokollförda möten under året inklusive konstituerande.

Som GSS förste hedersmedlem valdes med acklamation Bengt Rosberg vid årsmötet 2003.
Nya stadgar antogs vid årsmötet.

Innan båtsäsongen genomfördes muddring i hamnbassäng och inlopp kvarstår "muddring"
mellan brygga 8 och 9.
Vattenpost och eluttag har installerats på P-plats söder om kanalen. Kärra för upptagning av
mindre båtar på slipen har iordningställts.
Försäkringsvärdet på inventarier och lösöre har höjts.
Yttre underhåll, bestående av målning, har utförts på klubbhuset. Dränkbar länspump
tillgänglig för vaktstyrkan har införskaffats.

Bevakningen under båtsäsongen, ändrade rutiner med vaktplikt enligt vaktlista, blev
framgångsrik då nästan alla bevakningar var rätt bemannade.

I samband med Grötseglingen höll Leif Gudmundsson en genomgång av sjösäkerhet.
Betonggrisar har placerats ut på hamnplan i trafiksäkerhetssyfte.
Rutinmässiga besiktningar av el-utrustning, säkerhetsdetaljer mm har utförts och resulterat i
bla nya el-skåp, skyltar vid flytbryggan och badpiren.

Under säsongen har vi genomfört 2 segeltävlingar. Grötseglingen den 31 maj och
Den 16 augusti arrangerades den sedvanliga Spangenberg Race.

Segelsektionens båt såld och som ett led i GSS satsning på att intressera ungdomar har
inkomsten använts till inköp av 3st OPPI-jollar. Jollarna användes flitigt under
sommarlovsveckorna. Dessutom har för ungdomsverksamheten avsatts 30000: —. Mattias
Pålsson har gått en SISU-kurs för unga ledare. En mindre jolle med motor har köpts för
eventuella hjälpinsatser vid ungdoms- och andra aktiviteter.
GSS har under en vecka varit värd för ett HSS-seglarläger med 2-Kronor.

Ater en fin somnar med bra beläggning på gästplatser.

GSS har bytt post-adress till Grötviks Hamn 302 40 Halmstad
l h ' - '  . 'k h - « ~ Q « 'k. - - (
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Grötviks Segelsällskap 20030101-20031231
org nr 849201QTS5

Resultaträkning Not
Belo i kr 2 003 2 002

Rörelsens intäkter
Medlemsavgifter 58 737 57 650
Hamnavgifter 673 248 676 582
kriga intäkter 149 333 123 710

881 318 857 942

Rörelsens kostnader
Material och varor 3 169
Ovriga externa kostnader 344 259 - 332 886
Kostnader för arbetskraft 2 - 176 0 8 4 - 158 4 2 6
Rörelseresultat före avskrivningar 3 57 806 366 6 3 0

A~k
Byggnader 5 834 - 5 834
Anläggningar P-bommar) 1 88 579 - 182 1 72
Båt 5 592 - 4 550
Maskiner o Inventarier 14 676 - 14 280

Rörelseresultat efter avskrivningar 143 125 159 794

Finansiella intäkter och kostnader
Ränteintäkter 15 689 21 077
Räntekostnader 1 1 878 - 22 91 0
Resultat före bokslutsdispositioner och skatt 1 46 936 157 9 6 1

Bokslutsdis ositioner

Resultat före skatt 146 936 157 961

Arets resultat 1 46 936 157 9 6 1
~ t



Grötviks Segelsällskap 20030101 - 20031231
org nr 849201-4785

Balansräkning
Belo i kr 2003-12-31 2002-12-31

TILLGANGAR
Anlä nin stil l ån ar
Byggnader och övrig fast egendom 3 1 063 473 1 193 825
Maskiner och inventarier 60 292 18 558
Summa anläggningstillgångar 1 123 765 1 212 383

Omsäftninstill ån ar
Kassa och Bank 499 737 462 064
Upplupna intäkter
Kundfordringar 1 500 4 400
Övr kortfristiga fordringar 1 456
Summa omsättningstillgångar 501 237 46? 920

SUININA TILLGANGAR 1 625 002 1 680 303

EGET KAPITAL OCH SKULDER

~Et k
Balanserad vinst 805 399 844 874
Ändamålsbestämda medel muddring 400 000 180 564
Ändamålsbestämda medel stormsk 200 000 222 000
Arets Resultat 146 936 157 961
Summa Eget kapital 1 552 335 1 405 399

Lån fristi a skulder
Investerings lån 265 294
Summa långfristiga skulder 265 294

Kortfristi a skulder
Leverantörsskulder 66 711 8 297
Upplupna kostnader 2 549 633
Div kortfristiga skulder 3 407 680
Summa kortfnstiga skulder 72 667 9 610

Summa skulder och eget kapital 1 625 002 1 680 303

Ansvarsförbindelser

p )'



Grötviks Segelsällskap 20030101-20031231
849201-4785

Redovisnings- och värderingsprinciper

Tillämpade redovisnings- och värderingsprinciper överensstämmer med god
redovisning ssed.
Avsättningar till ändamålsenliga medel för muddring och stormskador
sker över balansräkningen.

Not 1 Ovriga intäkter 2003 2002
Gästhamn 38 458 41 636
Segling annonser 9 100 9 000
Erhållna bidrag 63 552 62 098
Vinst såld båt 27 596 0
Övrigt 10 627 10 976

149 333 123 710

Not 2 Uppl ysning verksamhetskostnader
Föreningen har under året haft 1 fast anställd hamnkapten 50% tjänstgöringsgrad
Lön hamnkapten 112 485 86 061
Övriga löner 13 250 17 223
Sociala kostnader 44 589 40 179

1 70 324 143 46 3

Not 3 Anlä g gningstillgångar
Ackumulerade anskaffningsvärden
Vid årets början 1 949 109 1 66 2 085
Nyanskaffningar 1 30 613 287 02 4
Avyttringar och utrangeringar -45 500 0

2 034 222 1 94 9 109

Ackumulerade nedskrivningar
Vid årets början -736 726 -529 8 90

Arets avskrivningar - 214 681 -206 83 6

Avyttringar och utrangeringar 40 950 0

Utg bokfört restvärde 1 123 765 1 21 2 383

Not 4 Kont o kredit
Föreningen har en ej utnyttjad kontokredit a 200 000 kr

Not 5 Förä n dring av eget kapital
Bal. Vinst Mud d r ing Stormskador Årets resultat

Vid årets början 844874 180564 222 000 157 961

Förändringar under åre -3 9 47 5 21943 6 -22 000 -11 025

Vid årets slut 805399 400000 200 000 146 93 6



Grötviks Segels5llskap 20030101-20031231
849201-4T85

Not 6 Ans varsförbindelser
Inlösen av Ybommar enl avtal med kommunen 74 198 87 576



FÖRENINGENS EKONOMI

Styrelsen föreslår att årets vinst 146 936 balanseras i ny räkning.

Halmstad 2004-03-04

Jan son
rdför de

'I

Tord Welin Jan' hansson Leif udmundsson
Vice ordf/ sekr Kassör Säkerhetsansvarig

kk $1p~i
1Caj Joh Christer Nilsson Lars-Erik Arvidson
Hamnansv 'g Segelansvarig Milj öansvarig

Vår revisionsberättelse har avgivits 2004-03- f 5

Bo Bergkvist Mats Jansson
Revisor +Revisor



Revisions berättelse
Till årsmötet i Grötviks Segelsällskap

Vi har granskat verksamhetsberättelsen och räkenskaperna samt styrelsens Srvaltning i
Grötviks Segelsällskap Sr år 2 0 03. Det är styrelsen som har ansvaret Sr
räkenskapshandlingarna och S rvaltningen. Vårt ansvar är att uttala oss om
verksamhetsberättelsen och Srvaltningen på grundval av vår revision.

Revisionen har utSrts i enlighet med god revisionssed i Sverige. Det innebär att vi
planerat och genomfört revisionen Sr att i r imlig grad Srsäkra oss om att
verksamhetsberättelsen inte innehåller väsentliga fel. En revision innefattar att granska ett
urval av underlagen Sr 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 Srhållanden i föreningen Sr att kunna bedöma om någon
styrelseledamot har handlat i strid med Sremngens stadgar. Vi anser att vår revision ger
oss rimlig grund Sr våra uttalanden nedan.

Verksamhetsberättelsen har upprättats i enlighet med god redovisningssed i Sverige.

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

Ui tillstyrker att resultat- och balansräkningarna fastställes, att vinsten disponeras enligt
styrelsens Srslag och att styrelsens ledamöter beviljas ansvarsfrihet Sr det gångna
verksamhetsåret.

Halmstad den 15 mars 2004

i "~ ».~< i P
Bo Bergkvist Mats Janson
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Till årsmötet 2004 har 2 motioner från medlemmar inkommit till styrelsen:
Gångbro från parkering till brygga 2
Handikappsanpassning av klubbstugan

Då klubbstugan ännu ägs av kommunen har frågan om handikappsanpassning, tillsammans
med tidigare skissat förslag, i likhet med andra investeringsförslag som rört byggnader inom
hatnnområdet skickats vidare till fastighetskontoret som i sin tur skickat det till tekniska
kontoret för handläggning.

b - " fasti h e tsägaren Eketånga Samfällighet och konuner att beröras av

kommunens igångsatta detaljplaneändring över Grötviks hamnområ e. tyre sen ar or
kunna göra en kostnadsbedömning anlitat en konstruktör för skissförslag. När skissförslag och
kostnadsnivå finns kommer även dessa att skickas till kommunen för yttran e.

Styrelsen föreslår med anledning av ovanstående att årsmötet 2004 bordlägger motionerna.
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Till årsmötet 2004 har 2 motioner från medlemmar inkolnmii t i l l styrelsen:
Gångbro från parkering till brygga 2
I-Iandikappsanpassning av klubbstugan

Då klubbstugan ännu ägs av kommunen har frågan om handikappsanpassning, tillsammans
med tidigare skissat forslag, i likhet med andra investeringsförslag som rört byggnader inom
hamnområdet skickats vidare till fastighetskontoret som i sin tur skickat det till tekniska
kontoret för handläggning.

Gångbron berör även fastighetsägaren Eketånga Samfällighet och kommer att beröras av
l ommunens igångsatta detaljplaneändring över Grötviks hanu)område. Styrelsen har för att
kunna göra en kostnadsbedömning anlitat en konstruktör för skissförslag. När skissförslag och
kostnadsnivå finns kommer även dessa att skickas till kommunen för yttrande.

Styrelsen föreslår med anledning av ovanstående att årsmötet 2004 bordlägger motionerna.
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TEKNISKA KONTORET

Datum
2004-03-18

Drtr TE 2004/0124

Grötviks Segelsällskap
BOx 7016
300 07 Halmstad

Angående handikappramp

Tekniska kontoret har tagit del av er skrivelse angående "handikappramp" till Grötviks
Segelsällskaps klubbhus. EAer samråd med Stellan Andersson vår handikappkonsulent i
Halmstad, kommer Tekniska kontoret att ge fastighetsägaren = fastighetskontoret uppdrag att
skissa/utreda och kostnadsbedömma handikapprampen. Denna utredning och
kostnadsbedömning kommer sedan tekniska kontoret att ha med sig i sitt kommande
budgetarbete.

Kjell Hägglund
Avd chef

Tekniska kontoret • Box 246, 301 06 Halmstad • Besöksadress: Stationsgatan 48 • Tel 035-13 70 00 • Fax 035-15 T5 18
• E-post: tekniska.namnden©halmstad.se
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VERKSAMHETSPI AN FÖR ÅR 2004

UNDERHÅLL OCH FÖRBÄTTRINGAR
Klubbhuset skall färdigmålas utvändigt.
Måla sjöboden
Utbyte av elskåp och tillhörande utrustning på bryggor och el-kranen.
Muddring med grävmaskin mellan brygga 8 och 9.
Allmänt underhåll och förbättringar av byggnader, bryggor, lyftkranar och övrigt inom
hamnområdet.

MIL JÖN
Målsättningen är att uppfylla kraven för blå flagg

BARN OCH UNGDOMSVERKSAMHET
Vi vill arbeta vidare med att få fler ungdomar till Gss lära dem nyttiga regler för ett
säkrare båtliv. Skapa ett ungdomsmedlemsregister, vi har bland familjemedlemmarna
ett okänt antal ungdomar under 20 år som vi vill få in namn och ålder på, så vi kan
bygga vidare och skapa en aktiv ungdomsverksamhet även för nya intresserade
ungdomar.

TRIVSEL OCH GEMENSKAP
Lördagen den 29 maj har vi Grötseglingen med tillhörande festligheter.
Kanske ett optimist race på en lämplig bana.
Torsdagen den 23 september Trivselkväll med ärtbuffe
Se meddelande på anslagstavlorna

TÄVLINGSVERKSAMHET
Den 14 augusti går Spangenberg race för trettiofemte gången. Start i Grötvik,
inbjudan sänds ut separat
Se meddelande på anslagstavlorna

Styrelsen



Grötviks Segelsällskap

Budget för år 2004

Kontonr Namn Utfall 2002 Utfall 03 Bud e t 04
. Medlemsavgifter 52 75
i Båtplatsavgifter 676 680 600
Gästhamn 42 39
Kommunalt bidrag 62 64I 45
Ovriga intäkter 20 46 20
Förbrukning smaterial -3 -10
Lokalkostnader, renhålln -15 :22 -25
Arrende 9 -9 -10
El -35 -27 -30
Repa rations kostnader -101 -75 -50
Muddring 0 -63 -25
Förbrukningsinventarier -26 -25
Dataprogram -5 0
Reparation o underhåll
Försäkring
Maskin- o transportkostn -5
Reklam -9
Representation, uppv. -5

-8 0 -10

Kontorskostnader -12 -15
Telefon -10 -10 -10
Porto
Styrelsearvoden -39 -39 -40
Sammanträdeskostnader -7 -6
Allmänna möten
Medlemsavgifter -23 -22 -30
Ovriga kostnader -13 -10
Ungdomsverksamhet 0 -15
Löner -103 -124 -130
Bilersättningar
Arbetsgivaravgift
Ovriga personalkostnader
Avskrivningar -206 -215 -210
Ränteintäkter 21 16 10

-23 -12

Resultat 758 147 54

Investeringbudget
8 st el elare 60000


