
 
Grötviks Segelsällskap 

PROTOKOLL 1(4) 
Datum Protokollsnr 
2012-03-24 årsmöte 
  
  

 

  
 

Medlemsmöte 

Tid 2012-03-24 

Plats Plats: Folkets hus, Söndrum 

Distribueras till Styrelsen samt protokolljusterare 

§1 Val av ordförande och sekreterare 

Mötet valde Sven Palmkvist till ordförande och Joakim Stare till sekreterare. 

 

§2 Val av två protokolljusterare och tillika rösträknare 

Till protokolljusterare och tillika rösträknare valdes Stefan Rane och Lars 
Johansson. 

 

 

§3 Fastställande av röstlängd 

Mötet beslutade att använda medlemsregistret som röstlängd vid behov.  
 

§4 Fråga om mötet är behörigen utlyst 

Mötet ansågs vara behörigen utlyst.  

 

§5 Fastställande av dagordning  

Dagordningen godkändes med ett tillägg under övrigt med följande punkter; 
Betalning av årsavgift, hemsidan och facebook, städdagar och bryggcaféet. 

 

 

§6 Föredragning av styrelsens årsredovisning 

Sven Palmkvist redovisade verksamhetsberättelsen för 2011 och korrigerade 
valberedningens medlemmar i utskicket, Torbjörn Jonsson mot Anders Schager 
som ordinarie och Folke Berntsson som suppleant. Bo Larsson redogjorde för 
sällskapets ekonomi. Mötet godkände dessa som styrelsens årsredovisning. 

 

§7 Revisorernas berättelse 

Revisionsberättelsen lästes upp och godkändes av mötet. 

 
 

§8 Fastställande av resultat- och balansräkning 

Resultat- och balansräkningen för 2011 fastställdes, och godkändes.  
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§9 Fråga om disposition av årets resultat 

Styrelsen föreslog att ballansera årets förlust i ny räkning. Disposition av årets 
resultat godkändes av årsmötet. 

 
 

§10 Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen 
Styrelsen beviljades ansvarsfrihet av årsmötet. 

 

§11 Anmälda ärenden – motioner  

Inga inkomna motioner. 
 

§12 
 

Fastställande av arvode till styrelsen 

Styrelsens arvode för 2012 fastställdes till ett basbelopp som fördelas mellan 
styrelsemedlemmarna. 

 
 

§13 Fastställande av verksamhetsplan och budget för kommande 
verksamhetsår  

Sven Palmkvist redovisade verksamhetsplanen 2012 och Bo Larsson redovisade 
budgeten för 2012. Budgeten innehåller en självrisk på grund av stormskador på 
215tkr som tillsammans med muddring och övriga reparationer ger ett 
minusresultat för 2012 på 189tkr. Mötet godkände verksamhetsplanen och 
budgeten. 

 

§14 Val av styrelse 

a. Ordförande för en tid av ett år. Sven Palmkvist valdes till ordförande  
b. Val av tre ordinarie ledamöter för en tid av två år: Omval av Bo 

Larsson, Claes Magnusson och Joakim Stare. 
c. Val av två suppleanter för en tid av ett år: Omval av Kai Adolfsson och 

Peter Jonsson. 

 

§15 Val av revisor 

a. Val av en ordinarie revisor för en tid av två år: Omval av Mikael Strutz. 
b. Val av två revisorsuppleanter för en tid av ett år: Omval av Peter 

Willner och Morgan Eriksson. 
 

 

§16 

 

Val av valberedning 

a. Val av tre ordinarie ledamöter för en tid av ett år: Omval av Dan 
Johansson, Kenneth Elofsson och Anders Schager. 

b. Val av en suppleant för en tid av ett år: Omval av Folke Berntsson. 
 

 

§17 

 

Vår framtida ekonomi, information, diskussion 

Klubben har varit tvungen att betala självrisk för stormskador på fem basbelopp två 
gånger på åtta år. Hösten 2010 muddrades hamnen för drygt 400tkr och i år för 
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ytterligare 180tkr. 2004 sänkte klubben båtplatsavgiften men nu behöver kassan 
byggas upp med en buffert för att klara eventuella nya stormar. En höjning av 
intäkterna med ca 20% fördelat på en höjd dm avgift och eventuellt en kostnad för 
vinterplatser diskuterades. Medlemmarna anser det rimligt med en höjning av 
intäkterna och styrelsen återkommer med ett förslag till höstmötet. 

 
 
 
 

§18 Information till och från styrelsen 

a) Sven informerade om kommunens småbåtshamnutredning där GSS påtalat 
önskemål om vatten hela året samt att det blir en detaljplan över området 
med bland annat ny dragning av Prins Bertils stig och utveckling av 
kolbrottet. Utredningen av kolbrottet har gått vidare till 
verksamhetsberedningen. Styrelsen är positiv till en utveckling av en ny 
hamn i kolbrottet och hamnen skulle kunna bli kostnadsneutral för 
kommunen med en ny upplåtelseform. 

b) Clas-O informerade om stormskadorna i vinter. Under december-januari 
hade vi 30dagar med kuling och 4 dagar med storm. Vattnet steg så mycket 
att flera bryggor lossnade och detta medförde även skador på el och 
vattenledningar. Muddringen som gjordes för ett år sedan måste delvis 
göras om. Arbetena skulle vara klara till 1 april men det verkar ta ytterligare 
någon vecka. 

c) Stiftelsen Trottaberg vill höja avgiften för inre hamnen från 10tkr till 100tkr 
per år, diskussion pågår. 

d) GSS firar i år 50årsjubileum och styrelsen har beslutat att detta skall firas 
tillsammans med klubbens medlemmar den 7juli i hamnen, samling på 
hamnplanen med information från medlemmar som var med vid starten. 
Styrelsen önskar få in bilder och förslag på föredragshållare. 

e) Övriga frågor: 
• Bosse informerade om att om inte avgiften för båtplatsen är betald till 

mitten av april så blir båtplatsinnehavaren av med sin båtplats. 
• Klubben håller på att föra över medlemsregistret till SBU och det ger 

medlemmarna möjligheten att uppdatera sin egen data. Klubben ser 
gärna att mailadresser uppdateras så att vi i framtiden kan skicka 
kallelser på mail. 

• Johan berättade om den uppdaterade hemsidan samt att nu finns 
klubben också på facebook. 

• Klubbens arbetsdagar är i år den 14april, 10maj och 13september. 
• Inför upptagningarna är det viktigt att var och en kollar sin vagga så att 

den är rättvänd och placerad rätt. Båtar och vaggor skall vara märkta 
med klubbens etiketter, kolla hemsidan när och var etiketterna kommer 
delas ut. 

• Båtarna på land mellan vägen och brygga 9 skall vara bortplockade 
samma tid som övriga planer och parkeringsytor i hamnen skall vara 
tömda på båtar och vaggor. 

• Långvården städas den 10maj, ej märkta båtar tas om hand. 
• Anders Widén berättade om bryggcaféet och dess aktiviteter i sommar, 

för mer information se bryggcaféets hemsida. 
• Klubbens hemsida har kompletterats med styrelse- och 

medlemsmötesprotokoll från 1999. 
• Resultatet från fjolårets vakthållning har varit bra, någon har uteblivit 

men i stort har det fungerat. De som uteblivit har blivit debiterade en 
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avgift och den har blivit betald. Viktigt med kommunikation innan med 
den man skall gå med. I har haft en incident med en stulen motor 
förövrigt ingenting. 

 

§18 Avslutning 

        Medlemmarna tackade Johan S för den fina hemsidan.  
        Mötets ordföranden Sven Palmkvist tackade deltagarna för visat intresse och  
        förklarade mötet avslutat. 
 
 
Vid protokollet 
 
 
 
Joakim Stare 
 
 
 
Justerat    Justerat 
 
 
 
Stefan Rane    Lars Johansson  



Kallelse till årsmöte i GSS, 2012 
 
Som medlem i Grötviks Segelsällskap, kalls Du till årsmöte enligt följande: 
 
Tid: Lördagen den 24 mars, 2012,  kl 10.00 
Plats: Folkets hus, Söndrum 
 
Dagordning enligt stadgarna, § 7.4. Förslag till dagordning, bifogas denna kallelse. 
Verksamhetsberättelse 2011, verksamhetsplan 2012 samt valberedningens förslag till 
funktionärer, bifogas även.  
 
Valberedningens förslag, liksom verksamhetsberättelse och motioner, kommer att finnas 
tillgängliga i klubbhuset tre veckor före mötet. Dessa handlingar kommer även att finnas i 
möteslokalen under årsmötet. 
 
Information om vår verksamhet, finns på vår hemsida www.grotvik.se 
 
Aktuella adresser är ett måste att ha, om informationen skall kunna nå ut på ett bra sätt. 
Därför ber vi Dig om, att anmäla adressändringar av varje slag till hamnkontoret,  
tel 035 37516 eller via mail hamnen@grotvik.se. Och Du som har mail, skicka denna adress 
till hamnkontoret. Vår ambition är att bygga upp ett bra mailregister över medlemmarna, för 
att via detta bättre kunna nå ut med information. 
 
Frivilliga insatser fordras för att vi skall ha en bra hamn och god gemenskap. Ställ därför upp 
när Du kan då behov finns ! 
 
Välkommen till årsmötet ! 
 
Styrelsen för Grötviks Segelsällskap, 2012-02-08 
 
 
Sven Palmkvist 
Ordförande 



Årsmöte med Grötviks Segelsällskap, Lördagen den 24 mars 2012. 
 
Förslag till dagordning 
 

1. Val av ordförande och sekreterare för mötet 
2. Val av två protokollsjusterare, tillika rösträknare 
3. Fastställande av röstlängd 
4. Fråga om mötet är behörigen utlyst 
5. Fastställande av dagordning 
6. Föredragning av styrelsens årsredovisning för senaste verksamhetsår 
7. Revisorernas berättelse 
8. Fastställande av resultat- och balansräkning 
9. Disposition av årets resultat 
10. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen 
11. Motioner 
12. Fastställande av arvode för styrelsen 
13. Fastställande av verksamhetsplan och budget för kommande verksamhetsår 
14. Val av styrelse 

a. Ordförande för en tid av 1 år 
b. Val av tre ordinarie ledamöter för en tid av två år 
c. Val av två suppleanter för en tid av ett år 

15. Val av revisorer 
a. Val av två revisorssuppleanter för en tid av ett år 

16. Val av valberedning 
a. Val av tre ordinarie ledamöter för en tid av ett år 
b. Val av suppleant för en tid av ett år 

17. Vår framtida ekonomi, information, diskussion. 
18. GSS 50 år. Diskussion ang firandet 
19. Information till och från styrelsen 

a. Småbåtshamnsutredningen 
b. Stormskador 
c. Avgift inre hamnen 
d. Övrigt 

20. Avslutning 
 



Verksamhetsberättelse för Grötviks Segelsällskap 2011 
 
Styrelsen för Grötviks Segelsällskap avger härmed följande berättelse för verksamhetsåret 
2011: 
 
Styrelsen har under året haft följande sammansättning. (Valda på årsmötet 2 april 2011) 
 
Styrelse 
Ordförande:   Sven Palmkvist 
Kassör   Bo Larsson 
Sekreterare   Joakim Stare 
Ledamot   Johan Sölve 
Ledamot   Claes Magnusson 
Ledamot   Gösta König 
Ledamot   Thomas Larsson 
Suppleant   Peter Jonsson 
Suppleant   Kaj Adolfsson 
 
Revisorer 
Revisor   Mikael Strutz 
Revsor   Mats Jansson 
Revisorsuppleant  Peter Willner 
Revisorsuppleant  Morgan Eriksson 
 
Valberedning 
Ordinarie:   Dan Johansson 

Kenneth Elofsson 
Anders Schager 

Suppleant:   Folke Berntsson 
 
Kommittéer: 
Motorbåtskommittén  Gösta König 
Bevakningskommittén  Kaj Adolfsson 
Seglingsansvarig  Johan Sölve 
 
Möten 
Styrelsen har under året haft 9 st protokollförda sammanträden. 
 
Årsmötet hölls den 2 april, och allmänt höstmöte den 29 oktober. 
 
GSS aktiviteter 2011 
 
Segling 
Spangenbergseglingen gick av stapeln söndagen den 21 augusti i lätta vindar och strålande 
vackert väder efter att ha skjutits upp från lördagen på grund av hårda vindar.  Till start kom 
16 startande båtar. Efter målgång och korv från grillen blev det prisutdelning med priser som 
var skänkta bland annat av Halmstads Marincentrum, Clas Ohlson, Länsförsäkringar och 
Swedbank.  
 



GSS har under året ingått i nätverket Tylösegling där Spangenberg ingick i Tylöcupen.  
 

 
Ungdomsverksamhet 
Under några sommarveckor höll Anders Widén två kurser i jollesegling med GSS:s 
optimistjollar. Dessa var fulltecknade, och GSS har som ambition att utveckla 
ungdomsverksamheten vidare. Tack Anders för Ditt engagemang. 
 
Bevakning 
Bevakning av hamnen har även i år, genomförts av medlemmarna, efter ett schema, som 
bevakningsgruppen gjort upp. Verksamheten har i stort fungerat mycket bra. I de fall som där 
förhinder förelegat för den ansvarige, har byten i regel kunnat genomföras. 
 
Personal 
Som hamnkapten har Claes-O Löfqvist fungerat. 
 
Inre hamnen 
Marken där inre hamnen ligger, ägas av Trottabergs byars skifteslag. Genom avtal 1972 
mellan skifteslaget och kommunen, förhyrs området av kommunen, som vidare hyr ut det till 
GSS. Avtalstiden är 49 år, och hyreskostnaden för GSS är c:a 10 000 kr per år. 
 
Skifteslaget har gjort en framställan till kommunen om att vilja höja avgiften till 100 000 kr 
per år, med årlig indexuppräkning till avtalstidens slut. Någon överenskommelse har inte 
träffats. 
 
Muddring 
Efter den omfattande muddring, som ägde rum i december 2010, har ingen  ny muddring  
behövt ske. I början av 2011 var djupet vid inseglingen till hamnen c:a 2,5 meter. I slutet av 
november, drabbades vi av en kraftig storm, vilken på ett negativt sätt förändrade 
förhållandena.  
 
Stormar 
Två kraftiga stormar har orsakat stor förödelse i vår hamn. Dels novemberstormen 2011, dels 
stormen i januari 2012. Stormens skador kan ses i bildform på vår hemsida. 
 
Skadorna består i uppsköljda stenar, sönderbrutna bryggor, skadade fästen, mm. Reparationer 
kommer att ske under början av 2012. Enligt vårt avtal med kommunen, skall GSS betala 5 
basbelopp vid sådana skador som nu inträffat, om skadorna bedöms kosta mer än dessa 5 
basbelopp. Tyvärr är detta fallet, vilket innebär att vi tvingas betala c:a 210 000 kr. 
Överstigande kostnad bestrides av kommunen. 
 
Ny hemsida 
Under året har en ny och fräsch hemsida framställts. Stort tack till Johan Sölve, som ansvarat 
för detta arbete. 
 
Småbåtshamnsutredning 
Kommunen har under året gjort en utredning kring småbåtsverksamheten i Halmstad. 
Samtliga hamnar har kartlagts, och erforderliga åtgärder har lyfts fram. För Grötviks del 
tydliggörs behovet av framdragning av kommunalt VA, samt behovet av en ny detaljplan, 
som skall tydliggöra hur området skall användas. Utredningen skall ligga till grund för 
politiska beslut, vilka syftar till att lyfta fram den marina bilden av Halmstad. 



 
Tall ships races 
Tall ships races gick av stapeln 5-8 augusti 2011. Kommunen hade vidtalat alla båtklubbar att 
ställa upp och vara beredda på en stor invasion av gästbåtar. Av detta blev i stort sett intet. 
Två båtar kom till Grötvik! Invasionen kom i stället på skeppens avseglingsdag den 9 augusti, 
i form av åskådare till denna. Frivilliga från GSS tjänstgjorde då som vakter inom vår 
anläggning. Tack till alla Er som ställde upp ! 
 
LOVA ansökan 
GSS har gjort en ansökan till Länsstyrelsen ang s.k. LOVA-budrag. (LOVA står för LOkala 
VAttenvårdprojekt). Ansökan avser medel för att bygga en spolplatta. Bidrag kan beviljas 
med halva investeringskostnaden. I den händelse att myndighetsbeslut kommer att fattas om 
att spolplatta blir obligatorisk i hamnar, utgår inget bidrag, om ansökan ej har gjorts före ett 
obligatorium. Beslut förväntas ske under början av 2012. 
 
Övrigt 
Styrelsen företog den 8 juni, ett studiebesök i Båstads  hamn, för att informera sig om hur 
verksamheten där bedrivs. Ett synnerligen intressant besök, med god information från 
hamnkaptenen där. 
 
Vi har haft 337 gästnätter, och föreningen hade vid utgången av verksamhetsåret 558 
medlemmar. 
 
Den 7 februari fylldes en buss av medlemmar, vilka var nyfikna på att ta del av det utbud av 
olika produkter, som visades på båtmässan i Göteborg.  
 
Den 17 november, samlades ett antal klubbmedlemmar på restaurang Ekebacken, för att höra 
Magnus Odin berätta om livet som besättningsman på Götheborg. Magnus visade fantastiska 
bilder och filmer från sina resor med fartyget.  Ett synnerligen intressant och fängslande 
föredrag, som ledde till många frågor från en väl samlad publik. I samband med föredraget, 
intogs ärtsoppa med tillbehör. 
 
Julglögg med pepparkakor bjöds det på i klubbhuset den 11 december. 
 
GSS:s ekonomiska resultatframgår av den avlämnade särskilda resultat- och balansräkningen. 
 
Halmstad den 8 februari 2012 
 
Styrelsen för Grötviks Segelsällskap 
 
 
Sven Palmkvist 
Ordförande 
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Grötviks Segelsällskap
org nr 849201-4785

Res u l taträkning Not
Belopp i kr 2Ü11 201Ü

Rörelsen» i ni(i k(e(
Med lemsas gifter 120350 115050
Haninavgi I ter 691626 621911
Ö~riga intäkter 145117 191501

9570')3 928462

Rörelsen» kos(n(ufe(
Material och varor -7821 -1833
Övriga e~tema kostnader -926452 -480940
V ostnader I or arbetskratt -181311 -366649
Rörelseresultat tore avskrivningar -158491 79040

Byggnader -6914 -')236
Anläggningar I Y-bommar) -75080 -99365
Bat -7162 -7162
Masl iner o Inventarier -22870 -8518

Rörelseresultat efter «vskrivningar -270 517 -45 241

f 'i n((nsi eff(t i n(ci k(er öe% k<rs(n(((ler

Piänteintäl ter 3803 2797
Räntekostnader 0
Resultat före bokslutsdispositioner och skatt -266713 -42 445

Baksf u(sdi s ) osi (i one(

Resultat fore skatt -266713 -42445

Arets resultat -266713 -42445



Grötviks Segelsällskap
o<g nr 849201-4785

Balansräkning Not
Belopp i kr 2011-12-31 2010-12-31

TILLGAN GA14
. Inlti • n i n »st i l l a n ar
Byggnader och övri < last egendom 590871 595990
Maskiner och in' entarier 102187 56303
.Summa anlü g gni n gsti llgangar 693058 652293

Omstil lninsl i l l ~<ttt<~at
Kassa och Bank 253026 641690
1-'örutbetalda kostnader
1 undlordringar
Övr kortlristiga lordringar
.Slumtna ornsii tlni t tgsti llgangar 253026 641690

SUMMA TILLGA.NGAR 946 085 I 293 983

EGET KAPITAL OCH SKULDER

~Ev ( ko ) i ( (d
Balanserad vinst 705229 747674
Ändamålsbestämda medel muddring 300000 300000
Ändamålshestämda medel stormskador. 200000 200000
A.rets Rcsultat -266713 -42445
Summa Eget kapital 938 516 1 205 229

l<.ort ist i « s k t t ider
Leverantörsskulder 0 0
Upplupna kostnader 7569 88754
Div kortlristiga st'ulder 0 0
.St ttnrna kortli i stiga skulder 7569 88754

Summa skulder oeh eget kapital 946 085 I 293 983

Ansvarsförbi ndel ser 13581 20849



Grötvjks Segelsällskap
ö<19201-<1785

2011
Redovisnings- och värderingsprinciper

I illämpade redo) isnings- och värderingsprineiper överensstitnun<"f n)ecl god
redovisningssed.

Avsättningar till (indumalsenliga ntcdel lör muddring och stol'n)sh;Idor
si er (iver baiansräl ningen.

Not I Ovriga intäkter 7011 2010
(iästha(nn 4ÜU90 59800
I nt(il'ter segling 6()4g 9610
I: rhå I l nu bidrag 49304 48584
Vakta) gi (ter 20ÜU 4000
Försäkrin >sersättning> 0 0
Ov I'IuI 38714 695Ü7

1 36 156 191 5 0 1

!Not 2 Llppi ysning verksamhetskostnader
(3) ( Iu(( eaf(e('ru( /(Dc(ua(l<'(
lviuddring 371000 95500
kepal itt)on !itonllskaclu 0
Övriga esternu kostnader 555452 .')85440

9 i)4>2 -lg0940
Persa(ia//<1>s(«tider
Föreningen har under aret hult I thst anställd hutnnkupten 5U"ro tjänstgöringsgrad
Lön humnk;)p(en 144000 210888
Ö)ri u l(iner 6000 113175
Sociulu I os(under 25550 425g6

175550 3)()6()49

Not 3 Aniåg gningstillgåitgar
.4c/ umul< ro<le a((shaff )u(115))d('<lé(1

Vid arets börjiul 2799737 23)83474
Vyanskal I t)i ng>ar 178g<32 416263
Avyttringur och utrang>eringiu -262-1 3 3 ()

2716136 2799737

.-Ic/ umulerude neds/ rh'n(7(gar
Vid årets hörj In -2 I 4744-1 -2023163
Arets avskrivningar -112026 — 124281
A vyttt'I(lgiIf och II(l'(ulgel'Ingaf 2363)93 0
Utg hol. lort rest värde 69 )059 652291

Not 4 k onto k redit
Inga kontol rediter hur> tn>ltjuts

Not 5 Förändring av eget kapital
Da/. I'i(is ( .'l l u < ld(ing / < e/)ara(i D(1 . I( e(.) re.) Id«u

Vid arets början 747 675 300 OÜ U 200 U UO --l2445
I'(il ändftngiu under iuct -42 445 () 0 -22-I 261(
Vid arets slut 7 05 230 300 0 0 ( t 200 00 0 -26)6713

Not 6 Ansvar s iorhindelser 2011 2010
Inl(isen av Y-bommar enl u) tal 13581 2() g49



Årsredovisning> 2012
Grötviks Se elsällskap

Styrelsen foreslår att 2011 års forlust om 266.713 kr balanseras i ny räkning.

Halmstad 2012-02-28
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I lomas LaMson GÖsta Köl l lV Johan Sölve



Revisions berättelse
'1'il l årsmötet i (ilötviks Segelsällskap

Vi har granskat verl samlietsberättelsen och räkcnsl aperna samt styrelsens torvaltning i
Grötiil's Segelsällsl ap for År 2011. Det <ir styrelsen soin har ansvaret tor räkenskaps-
handlingarna och to rvaltnin<>en. Vart ansvai är att utt ila oss oni verksamhetsberättelsen
och torvaltningen pa grundval ai v ' i r revision.

Revisionen har utfi~rts i enli > hot incd god i e v is ioiissed i Sver ige. Det i nnebär at t v i
planerat oc h ge n o mtor t r e v i s ionen f ö r a tt i r ini I i<> grad t o r säkra o ss om at t
verl'samhetsberättelsen inte innehåller väsentli a tel. 1='n revision innetattar att granska ctt
urval av underlagen tor be lopp och i n nan i i i fo rmation i r äkensl apshandlingarna. I en
revision ingår också att pröva redovisnin<>spriiicipcr na och styrelsenstillämpning av dem
samt att bedöma dcn samlad» informationen i Årsredovisningen. Vi har granskat väsentliga
beslut, åt<>ärder och t ö r h å l landeii i lo rc n i i igen f ö r a t t k u n n a b e döma om någon
styrelseledainot har liandlat i strid nied föreii ingens stadgar. Vi anser att vÅr revision ger
oss rimlig <>rund lör våra uttalaiiden nedan.

Ärsredovisning>cn har upprättats i cii l i >het med god redovisningssed i Sverige.

Styrelsens incdlemmar har er i l i <>t vår bedömning inte handlat i s t r id med f o reningens
stadg<tu .

Vi t i l lstyrl er att resultat- och balansräl niii <>arna fastställes. att för lusten avräl nas enligt
styrelsens lorslag <)cfi at t s t y relsens ledamöter bevi l jas ansvarsfrihct fö r dc t ~<>Ångna
verl'samlietsårct.

1 lalinstad deii 15 niars 20 1 2

Michael Strutz Ma Ja»son



Grötviks segelsällskap, verksamhetsplan 2012 
 
Underhåll klubbhuset 
Underhåll bryggor 
Fortsatt arbete med hamnens utveckling 
GSS 50 år 
Återställning/Reparationer efter vinterns stormskador 
Hallandsseglingen arrangeras i Grötvik tillsammans med Skallkroken och HSS 
den 9 juni.  
Spangenberg seglas den 18 augusti 2012 
Nordiskt mästerskap i jolleklassen 505 arrangeras av GSS den 7-9 september.  
Deltagande i seglingsnätverket Tylösegling med Hallandsseglingen som 
delsegling i Tylöcupen.  
Den populära jolleskolan kommer att fortsätta även i år 
Föredrag med marina ämnen 
Sammankomst med bryggvärdar 
Arbetsdagar, mars – april för bryggunderhåll enl. bryggvärdarna. 
Kursverksamhet, i samarbete med studieförbunden, för förarintyg, och VHF  
Höstträff med ärtor och föredrag 
 
Båtbommar 
Se vår hemsida www.grotvik.se 
 
Sjösättning. 
19/4, 26/4 och 5/5 Boka hos Rolle 0703-777198. 
Torrsättning. 
20/9, 27/9 och 6/10 Boka hos Rolle 0703-777198. 
 
Städdagar. 
10/5 kl.18.00 OBS vaggor och vagnar skall vara märkta med klistermärken.  
13/9 kl. 18.00 OBS vaggor och vagnar skall vara märkta med klistermärken. 
Justering av vaggor skall göras innan mobilkranen lyfter. 
 
 



Grötviks Segelsällskap

FÖRSLAG TILL BUDGET 2012FÖRSLAG TILL BUDGET 2012
FÖRSLAG

Namn 2010 2011 DIFF BU 2012
Medlemsavgifter 115 120 5 120
Båtplatsavgifter 670 692 22 695
Gästhamn 60 40 !20 50
Kommunalt bidrag 49 49  49
Försäkringsersättning  
Vaktavgifter  
Övriga intäkter 34 56 22 50
Summa Intäkter 928 957 29 964

0
Seglingsarrangemang 2 1 !1 3
Lokalkostnader, renhålln 13 16 3 16
Arrende 10 11 1 11
El 46 47 1 47
Reparation fastighet/anl 93 188 95 135
Muddring 96 371 275 150
Reparation Stormskador  215
Förbrukningsinventarier 7 17 10 12
Förbrukningsmaterial 21 30 9 25
Kommunikation 4 4 0 5
Försäkring 6 6 6
Maskin- o transportkostn 13 24 11 15
Reklam 10 29 19 20
Representation, uppv. 2 4 2 2
Kontorskostnader 5 8 3 8
Telefon 7 11 4 11
Porto 10 11 1 11
Styrelsearvoden 42 42 0 42
Sammanträdeskostnader  
Allmänna möten  
Medlemsavgifter 53 50 !3 50
Övriga kostnader 52 67  55
Ungdomsverksamhet  
Löner 317 150 !167 160
Bilersättningar 3 3 0 3
Arbetsgivaravgift 43 25 !18 26
  

 
Summa kostnader 849 1115 266 1028

 
   
Resultat före avskrivn. 79 !158  !64

Avskrivningar !121 !112 !125

Resultat efter avskrivn. !42 !267 !189



 
 
 
Valberednings förslag till funktionärer till årsmötet med Grötviks 
SegelSällskap 2012-03-24 
 
Nuvarande styrelse Mandatperiod Vald tom Valberedningens förslag 
Ordförande 
Sven Palmkvist 1 år  2011 Omval  
 
Ledamot 
Bo Larsson  2 år  2011  Omval 
 
Ledamot 
Johan Sölve  2 år  2012  
 
Ledamot 
Claes Magnusson 2 år  2011  Omval 
 
Ledamot 
Gösta König  2 år  2012 
  
Ledamot 
Joakim Stare  2 år  2011  Omval  
 
Ledamot 
Thomas Larsson 2 år  2012   
 
Suppleant 
Kaj Adolfsson 1 år  2011  Omval 
 
Suppleant   
Peter Jonsson 1 år  2011 Omval 
 
Övriga funktionärer 
Revisor 
Mikael Strutz 2 år  2011 Omval  
 
Revisor 
Mats Jansson  2 år  2012    
 
Revisorssuppleant 
Peter Willner  1 år  2011 Omval 
Morgan Eriksson 1 år  2011 Omval 
 
Valberedning 
Dan Johansson 1 år  2011 
Kenneth Elofsson 1 år  2011 
Anders Schager 1 år  2011   
Folke Berntsson (suppl) 1 år  2011  


