
Grötviks Segelsällskap

Styrelsemöte

Tid: Torsdagen den 11 01 2001 kl. 18.30

Plats: Grötviks Segelsällskaps klubbstuga., Grötvik

Närvarande: Åke Persson (ordf ))143-)159, Roland Andersson, Jan Hansson, Kaj Johansson, Maj-Louise
Larsson, Christer Nilsson, Tord Welin, Petr Graf (adj)
Valberedningen Kenneth Elofson, Torbjörn Jonson, Roland Larsson )143 - $147

g 143 Mötets öppnande
Ordförande hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat.

g 144 Dagordnings fastställande
Dagordningen fastslogs och godkändes

g 145 Val av justeringsman
Att jämte ordföranden justera dagens protokoll valdes Roland Andersson

tj 146 Föregående protokoll
) 127 Hamnkaptens arbetstider behandlas under $ 153
$ 135 Sponsoravtal se $ 157
f 139 Halvårsmöte: - Föreningskväll se $ 154

Bevakningsirågan se $ 155
Handikappramp till klubbhuset Peter Graf har haft

kontakt med Kjell Hägglund Halmstads Kommun och bevakar detta. Tord
Welin undersöker lämpligaste placeringen.

Sekreteraren påtalar felaktig datering av föregående protokoll vilket
åtgärdas.

$ 147 Ink omna skrivelser
Halmstads Miljö och Hälsoskyddskontor se g 151
Advokat Torsten Jacobsson ang Germundsson se g 159
Gästhamnsguiden har begärt in uppgifter om avgifter mm. Kaj Johansson
har sänt in begärda uppgifter.
SBU "flaggar" för sitt båtlotteri GSS tackar nej till försäljning av lotter.
Inbjudan från Gästhamnsguiden att delta i en konferens på båtmässan i
Göteborg om Guidens verksamhet. GSS tackar nej.
Västkustens Båtförbund angående årsavgiA
Kallelse till årsmöte 2001 i Grötviks Båt & Fiskestugförening samt
årsavgift 890 SEK.
Förfrågan från HOGIA om att köpa deras bokföringsprogram GSS tackar
nej.
Marsh Försäkringsmäklare ang Miljö och Saneringsförsäkring till en
kostnad av 500SEK/år.
Svenska Sjö försäkring av inventarier och olycksfallsförsäkring. Aktuellt
medlemsantal anmäls och inventarieförteckningen uppdateras.

g 148 Information till valberedningen
Valberedningen inhämtar information från styrelsens medlemmar om intresset av att
fortsätta och får även andra namnförslag.

g 149 Kassörens rapport
Kassören redogjorde för att klubbens ekonomi är god och följer budget.
Budget för 2001 klar till årsmötet.



Grötviks Segelsällskap

$ 150 Hamnrapport
Ett nytt skjutdörrparti kostar ca 5500 SEK exkl montering Christer Nilsson och Kaj Johansson
får av styrelsen i uppdrag att efter kontakt med Halmstads Kommun och försäkringsbolaget
ordna detta.
Ej borttagna vaggor och dylikt som ligger på "långvården" debiteras enligt gällande prislista för
närvarande 525 SEK.Peter Graf ombesörjer.
Utsmyckningar i form av "Paravan" mfl diskuterades och bestämdes att Peter Graf undersöker
vem som eventuellt äger dessa. Dessutom diskuterades deras skönhetsvärde utan att styrelsen i
detta tog något beslut.

g 151 Ev förstärkning av pirarmen vid brygga 5
Kaj Johansson har gjort en kostnadsberäkning av dessa arbeten till ca 110.000 SEK
Innan beslut om dessa arbeten tas skall kontakt tagas med kommunen och entreprenörer.

$152 Redovisning av muddringsärendet
Tord Welin utformar skriftlig beställning på muddring av ca 6000m3 a 40:-/m3 exkl moms
enligt offert från PNB AB.
Från Miljö- och hälsoskyddskontoret har ett förslag till beslut om deponering av muddermassor
från Grötviks hamn inkommit i vilket GSS åläggs att kontrollmäta djupet vid
deponeringsplatsen. SSRS ställer upp med denna mätning.
Utöver offert på muddring av inloppet har PNB AB också lämnat ett förslag på samarbetsavtal
gällande underhållsmuddring, underhåll av bryggor kajer mm. Detta bordlägges tillsvidare.

g 153 Offert ang förändrad vattenföring inom Grötviks hamn
PNB AB har inkommit med budgetpris på 3 alternativa utföranden för att förändra
vattenföringen i hamnen för att på så vis minimera behovet av muddring.
Frågan bordlades tills vidare.

tt 154 Förslag till hamnkaptens arbetstider
Arbetsgruppen har lagt förslag på arbetstider daterat 2001-01-04 som gäller &ån 2001-02-01.
Godkändes av styrelsen

g 155 Ärtmiddag med föredrag
Kallelse till 25 jan 2001 införes i HP ca 1 vecka innan, på GSS hemsida och som anslag på
anslagstavlan i hamnen Peter Graf ordnar detta. Anmälningsplikt råder.
Jan Hansson ordnar tillsammans med klubbmästaren ärtsoppa med tillbehör.
Föredragshållaren ersätts med resekostnad Marstrand Stenhuggeriet ToR med 16:-/mil och
lämplig present.

$ 156 Bevakningsgruppens informationsmöte
Åke Persson skriver, tillsammans med arbetsgruppen, en kallelse till detta möte som går ut
tillsammans med fakturan på båtplatsavgiflen.
Åke undersöker också lämplig lokal.

g 157 År möte
Årmötet bestämdes till lördagen 2001-03-31 kl 10.00 i Stenhuggeriets Folkets Hus

g 158 Sponsoravtal
Sponsoravtal har skrivits med Magnus Nilsson SWE 550 vilket godkändes av mötet.

g 159 Swania Cup
GSS överlåter till Swaniakomitten att lösa Swania Cups &amtida utformning utan vårt
deltagande som arrangör.
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Redovisning av ärendet Germundsson
GSS har av advokat Torsten Jacobsson Stt rådet att inte gå vidare i ärendet. Mötet bestämmer
att följa detta råd och ger Jan Hansson i uppdrag att meddela Torsten Jacobsson detta per telefon
2001-01-12.

Ake Persson överlämnar på grund av tidsbrist ordförandeklubban till Jan Hansson

f 161 Hittegods inom hamnområdet
Frågan om vad GSS skall göra med upphittade föremål sk institutionsgods bordlägges till nästa
styrelsemöte.

g 162 Övnga frågor
Inga övriga &ågor.

Nästa möte
Nästa möte bestämdes till 15/2 2001 kl 18.30 och nästkommande till 8/3 kl 18.30 i klubbstugan.

Mötets avslutande
Jan Hansson tackade för visat intresse och förklarade mötet avslutat.

Vid rotokollet

Vz.
Tord Welin e Persson Roland Andersson

Ordf
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Reparation och betongiMdädning av Vågbrytarpiren

Stenblock ca 1000 kg/st
Pris/lass 12 ton ca 1500 kr &itt Grötvik
Beräknad åtgång 3 lass 4500 kr
Pris från Getinge Grus och Transport

Iläggning av mudderverket
Pris/timme 2800 kr
Beräknad tid 10 tim 28000 kr

Utäggning av betong med betongpump
Prisuppgift vid besök i Grötvik 10000 kr
Pris &ån Everts Betongpump

Betong k30 Beräknad mängd 50 kbm
Pris/kbm 657 kr inkl 15 min lossningstid 32850 kr
Sedan 46 kr/min.
Pris från Express Betong

Summa kostnad

Tillkommer moms

Summa 110625



Protokoll
fört vid möte med den av styrelsen utsedda gruppen för förslag till arbetsbeskrivning och
förläggning av arbetstider för hamnkaptenen.

Tid: Torsda gen den 4januari 2001 kl 10.00
Plats: Janne H anssons gillestuga
närvarande: Janne Hansson, Roland Andersson, Kaj Johansson och Åke Persson.

Gruppen anser att hamnkaptenens arbete i huvudsak skall utföras på ordinarie
arbetstid och har haft som mal att minimera uppkomst av mertid. Därför anser gruppen att
hamnkaptenens arbetstider till viss del skall vara flexibla

,f 1. Gruppen förslår att hamnansvarig utses till hamnkaptenens närmaste förman
till vilken hamnkaptenen lämnar sin tidsrapport och orsak till uppkommen
mertid

f 2. Gruppen föreslår att upprättad arbetsbeskrivning skall gälla oförändrad.

)' 3. Gruppen föreslår att arbetstiden förläggs så att under tiden 1 april - 30 september
jtänstgör hamnkaptenen 20 timlvecka varav 2 timmar på kvällstid.
Resterande tid av året bedöms ingen obligatorisk kvällsjtänst erfoderlig utan
hnvndarhetstiden skall vnrn måndag fedag ttg -- 12 oeh då styrelsen eller Q~ n

d" b r n o ''i '" " ' *
dagarbetstiden minskas med motsvarande tid.

g 4. Gruppen föreslår att städdagar med framtagning och borttagning av vaggor skall
förberedas av hamnkaptenen på ordinarie arbetstid och förläggas till dag då
hamnkaptenen har ordinarie kvällsj tänstgöring.

g 5. Gruppen föreslår att sjösättning och torrsattning av båtar med mobilkran samt
upptagning och isättning av bommar förbereds av hamnkaptenen på ordinarie
arbets6d.

g 6. Gruppen föreslår att semesterlagen föjles och att högst 4 veckors
sammanhängande semester får tagas ut under tiden maj - september. Övrig
semester och eventuell ledighet för mertid uttages efter överenskommelse med
närmaste förman. e'

g~ u 'd ~ /~~ d i r, '>~~f

an Hansson Rolan d Andersson Ka n n so n ! Å ke P e rsson



Grötviks Segelsällskap

Styrelsemöte

Tid: Torsdagen den 15 02 2001 kl. 18.30

Plats: Grötviks Segelsällskaps klubbstuga., Grötvik

Närvarande: Åke Persson (ordf.), Roland Andersson, Jan Hansson, Kaj Johansson, Maj-Louise Larsson,
Christer Nilsson, Tord Welin, Petr Graf (adj)

g 165 Mötets öppnande
Ordförande hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat.

g 166 Dagordnings fastställande
Dagordningen fastslogs och godkändes

g 167 Val av justeringsman
Att jämte ordföranden justera dagens protokoll valdes Jan Hansson

g 168 föregående protokoll
Protokoll från styrelsemöte 11/1-01 godkändes och lades till handlingarna.

fj 169 lnkomna skrivelser
Advokat Torsten Jacobsson ang Germundsson uppgörelse träffad se bilaga
Lennart Germundsson har inkommit med ny medlemsansökan. Borlades
till nästa möte.
Västkustens Båtförbund kallelse till förbundsstämma den 17/3-01 Åke
Persson och Jan Hansson deltar
Svenska Seglarförbundet infodrar årsrapport och årsavgiA för 2001 senast
3 1/3-2001

g 170 Kassörens rapport
Kassören redogjorde för att klubbens ekonomi är god och i paritet med budget.
Lån,bommar, omlagda till penningmarknadsrelaterade räntor.
Placeringen av fonder och eventuell ny fond för Y-bommar lämnades tillsvidare utan åtgärd.
Balansräkning och resultaträkning för 2000 gicks igenom. Fråga uppkom om kundfordringar,
dessa beror på ett fel i ett utskrifisprogram som resulterat i att ett antal fakturor kommit att
sändas iväg för sent.
Kostnad för reparation av pirarmen skall tas in i kommande budget.
Rapporten godkändes.

f 171 Hamn rapport
Skjutdörrparti införskaffat och monterat av Kaj Johansson fakturan överlämnad till Halmstads
Kommun.
Kvarvarande plattsättning i toalettbyggnaden är överenskommen med Halmstad Kommun och
kommer att utföras.
Beslutades att införskaffa 2 st nya prickar till inloppet 1 st röd och 1 st grön.
Larmet åtgärdas. Styrelsen undersöker med Urban Larsson om koppling av strålkastare till
larmet.
Handikappsramp till klubbstugan,kommunen meddelar att de inte har tillgång till lämplig ramp,
undertecknad skall enligt tidigare protokoll göra förslag.
Faktura utskickad till de som har vaggor mm liggande på "långvården"
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g 172 Förstärkning av pirarmen vid brygga 5
Mötet beslutade att överlåta till Halmstad kommun att sköta upphandlingen av
förstärkningsarbetet. GSS överlämnar vid behov framtaget material.

$173 Redovisning av muddringsärendet
GSS har liksom Skallkroken gjort beställning av muddring.Domsten och Båstad har ännu ej
gjort beställning.
Djupet på deponeringsplatsen har lodats av SSRS.
Beslut för yttrande över deponering av muddermassor har inkommit från Halmstad Miljö- och
hälsoskyddskontor. GSS inlämnar via Åke Persson nytt yttrande.

g 174 Informationsmöte
Förslag till kallelse till ett informationsmöte om deltagande i iläggning och upptagning av
bommar samt bevakning av hamnen mm presenterades. Se bilaga.
Förslaget godkändes.

g 175 Årsmötet 2001
Förslag till dagordning godkändes efier ändring av $ 20 Övriga ärenden till
Övriga frågor ej beslutsfattande.
Förslag till verksamhetsberättelse och verksamhetsplan godkändes.
Stadgar enligt senaste ändring skall skrivas ut.Klart till styrelsemöte 8/3-01.
Styrelsen föreslår att en kommitté bildas för att studera möjligheten av att bryggorna i inre
hamnen får en anslutning mot klubbstugan.

f 176 Redovisning av ärendet Germundsson
Ärendet avslutat

g 177 Övriga frågor
Peter Graf meddelar att han skall ha semester 29/3-5/4 01
Befintlig bärbar telefon trasig styrelsen ger Peter Graf i uppdrag att inhandla en ny bärbar digital
telefon i prisläge 1400:- och vid behov, för att utöka räckvidden, inköpa en "box" i prisläge
1200:-.
Styrelsen ger Roland Andersson och Peter Graf i uppdrag att bjuda muddringsgänget på en
middag.
Ake Persson har hafi vissa underhandskontakter med Stig Helmersson SSRS om att de skall
överta vissa hamnuppgifter såsom städning av toaletter,gräsklippning,upptagande av
båtplatsavgifier mm .Bordlägges till nästa möte.

g 178 Nästa möte
Nästa möte är tidigare bestämt till den 8/3 2001 kl 18.30 i klubbstugan.

g 179 Mötets avslutande
Ake Persson tackade för visat intresse och förklarade mötet avslutat.

Vid protokollet Justeras

g

Tord Welin Ake Persson Jan Hansson
Ordf
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Advoka
Torsten Jacobsson

Hahnstad den 15 januari 2001

Grötviks Segelsällskap
Box 7016
300 07 HALMSTAD

Attention: Ake Persson

ANG. LENNART GERMUNDSSON

Ake!

I enlighet med telefonsamtal med Jan Hansson den 12 januari 2001 har
uppgörelse träffats med Germuedsson genom att jag för Er räkning i brev nu har
accepterat av advokat Nestrup &amtort anbud i sista stycket i sitt brev till mig av
den 14 december 2000. Mera komplicerat än så behöver det ej göras. Kopia av
mitt svarsbrev bifogas.

Därmed är ärendet att betrakta som avslutat och jag översänder min slutfaktura
uppgående till tidigare angiven summa.

Bästa hälsning@. --~

Bil. Kopia av brev
Faktura

Postadtess Kontor Mottagningskontor Tele f ax Postgiro Reg .nr.

Box 71 1 Hal tn stad 1 Värnatno 45101346]4
Laseettsgatan 17 VAT SFA51013461401301 03 Halmstad St o t8atan 29

Tel. 035-10 42 65 Tel. 037%463 57 035-107S 72 361-8287 92 9 3 55-6



Advoka
Torsten Jxnbsson

Halmstad den 15 januari 2001

Advokaterna
Nestrup, Elmgren 8r. Lindgren
Box 310
301 08 HALMSTAD

Attention: Advokat Bengt Nestrup

GRÖTVIKS SEGELSÄLLSKAP J. LENNART GERMUNDSSON

Tack för Ditt brev av den 14 december 2000.

Grötviks Segelsällskap accepterar i sista meningen i Ditt brev framfört anbud
varigenom avtal med däri angivet innehåll träffats.

ed vänliga hälsni g

Torsten Jacobsson

Postadress Koalor Motlago iagskonlor Tele fax Postgiro Reg .ar.
451013-4614

Box 71 i Halmstad 1 Vgraa mo VhT SS451013461401
301 03 Halrastad S torgatan 29 Lssaet tsgataa l7

Tel. 035-104265 Tel. 037lH63 57 035-1075 72 36 1 -SZg7 92 93 55-6



- Transport

AB HALNISTADS BÄRARELAG

HAUNSTAD
Lastbilar Grötviks Segelsällskap
Kranbilar Box 7016
Paketbilar 300 07 HALMSTAD
Flyttbussar
Maskintransporttrailer
Sopmaskiner
Lastmaskiner
Gravmaskiner
Slamsugningsbilar
Container-tömning

~r r e ferens

Vkr referens

Datum 2001-02-02

Härmed erbjuder vi oss att utSra rubricerat arbete, enligt
nedanstående betingelser, till ett takpris av 263 000 kr.

Lagning med stenblock på två stormskador i pirarm. Block
hämtas fiån PribergsWgbrott, transportsträcka 1,Man.

Uppgrusning av pirarm Sr dumperstansporter direkt till gräv
maskin.

Reglering av maskinpriser.
Gräv Hitac h i 330 655 kr/tim
Gräv Volvo 420 719 kr/tim
Dumper Vol vo A20 418 kr/tim

Beställaren tillhandahåller personalutrymmen. Lagstadgad
medvärdesskatt tillkommer.

Med vänlig hälsning
tads Bärarlag AB

åkan Wallin

Postadress Gatuadress Telefon Fax
302 44 HALMSTAD Spikgatan 22 035-19 59 00 035-21 72 35



Information till alla båtplatsinnehavarei Grötviks hamn .

Vid GSSå rsmöte den Z5 mars Z000 togs bl a besluten att alla batplatsinnehavare rir
skyldiga att deltaga vid upptagning och isättning av förtöj ni ngsbomntar samt att medverka
vid bevakning av hamnen under båtsiisong.

Vid GSS halvärsmiite redovisade arbetsgruppen för bevakning ai hamnen hur sommarens
bevakning hade genomförts. Bei akningen genomfördes mellan kl ZZ och 04 helt på
frivillig basis tiden 5/6-10/9, totalt 98 nätter. Frivilligheten fungerade ej eftersom endast
54% av nätterna var be> akade. Unrler bm akningsperioden gjordes inbrott i tvättstugan där
myntapparaten till duschen bröts upp samt stöld av en större segelbåt vid brygga 5. Dessa
tva brott har skett natter dä be~ akning uteblivit.
Vidare har det efter bevakningsperiodens slut stulits:
en utombordsmotor, en eka som låg pa gröningen»id brygga 9, glaspartiet pa klubbhusets
altan samt en styrpulpetbrit. Vid stii iden av den senare greps jtuvarna a» polis. Det'är
möjligt att det har hrint nagot mera, men rletta är vad som rapporterats till hamnkontoret.

A1ed anledning av rapporten föreslår arbetsgruppen följande atgä rder:

l . Aalla alla batplatsinnehai are till ett stormötei manadsskiftet februari - mars.
Z. Arbetsplikt knuten til l varj e bätplats och som skall omfatta bevakning samt isättning och
upptagning av bommar.
3. Den som inte kan utföra sin arbetsplikt skall ordna ersättare eller betala exempelvis 300
kronor för vajre tillfälle han/hon uteblir.
4. Gamla och sj ukliga eller den som har laga förfall kan hos GSS: s styrelse begära dispens
från arbetsplikt.
5. Skyltar om bevakning skall siittas upp vid varje tillfart till tle olika bryggorna.
6. Installation av känseldetektorer till strti lkastare pa nägra platser i hamnen samt
eventuellt larm.
7. För att underlätta information och kallelse till arbetsplikt bör inbetalni ngskorten för
batplatser kompletteras med begiirttn om innehavarens E-mailadress, som skall föras in i
batplatsregi stret.

Med anledning av ovanstå ende kallas du torsdagen den 15 mars
2001 till möte avseende arbetsplikti Grötviks hamn.

Tid: kl 19.00

Plats: Staffanssalen Sö ndrums församlingshem

För GAS:s styrelse.

, Fsct ~4-~~.
A e Persson/ordf



Grötviks Segelsällskap

Styrelsemöte
Tid : Torsdagen den 08 03 2001 kl, 18.30

Plats: Grötviks Segelsällskaps klubbstuga., Grötvik

Närvarande: Åke Persson (ordf.), Roland Andersson, Jan Hansson, Kaj Johansson, Maj-Louise Larsson,
Christer Nilsson, Tord Welin, Petr Graf(adj)

g 180 Mötets öppnande
Ordförande hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat.

f 181 Dagordnings fastställande
Dagordningen fastslogs och godkändes

ti 182 Val av justeringsman
Att jämte ordföranden justera dagens protokoll valdes Roland Andersson

tl 183 Föregående protokoll
Protokoll från styrelsemöte 15/2-01 godkändes och lades till handlingarna.

tl 184 Inkotnna skrivelser
Ett antal dispensansökningar angående "arbetsplikt" i hamnen
Halmstad kommun om lokalbokning gymnastik inför kommande läsår
Halmstad Kommun miljö o hälsoskyddskontoret ang reparation på pirarmen
SPP ang förfarande med överskott
Västkustens Seglarförbund årsmötesprotokoll
Svenska Seglarförbundet ang seglardagen 2001-03-23-25
Halmstad Kommun föreningsuppgiAer

g 188 Kassörens rapport
Kassören redogjorde för att klubbens ekonomi är god och i paritet med budget.
Storleken på avsättning för muddringsarbeten skall studeras under kommande verksamhetsår.
Påpekades att datum för uppsägning av båtplatser är per den 31/12
Rapporten godkändes.

$1$6 Hamnrapport
Kaj har besiktigat muddringsarbetena som till dags dato fortlöper enligt planer, 7 st beslag vid
bryggan påkörda åtgärdas av Kaj och Peter
Befintlig plats för katamaran uppsagd och görs om till 2 st platser a ca 4 resp 2,5 m. Komplet
teras med ny bom av Kaj och Peter
Regler för båtplatskön diskuteras i höst.

$ 187 Förstärkning av pirarmen vid brygga 5
Halmstad kommun sköter upphandlingen.
Vid utförandet kommer eventuellt upplagsplatser uteAer stenpiren erfordras.

t11$8 Redovisning av mnddringsärendet
Redovisades under hamnrapporten

g 189 ?nformations möte
Kallelse till ett informationsmöte den 15/3 om deltagande i iläggning och upptagning av
bommar samt bevakning av hamnen mm har gått ut till samtliga båtplatsinnehavare.
Åke sammanträder med bevakningsgruppen inför mötet.

bevakade nätter under sommaren rapporterades inga händelser
hyr vi bevakning istället för &ivilligt arbete läggs kostnaden på
båtplatshyran
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g 190 Årsmötet 2001
Kallelse till årsmöte den 3 l/3 200 i är utskickad
Medlemsförteckningen skall gälla som röstlängd.
Av stp elsen anmälda ärenden:

att årsmötet med hänvisning till )2 i GSS stadgar avslår
Lennart Germundssons ansökan att få bli medlem i GSS
redogörelse av informationsmötet den 15/3 angående bevakning mm
beslut om styrelsearvode som skulle tagits på halvårsmötet 2000

Inga ärenden anmälda av övriga medlemmar.

g 191 Möte med SSRS ang vissa arbetsuppgifter
Ingen ny kontakt tagen sen förra mötet. Klart innan april månads utgång.

g 192 Justerade stadgar
GSS enligt beslut justerade stadgar redovisades, godkändes och undertecknades.
Noterades att en allmän översyn av stadgarna bör göras av kommande styrelse.

g 193 Dataprogram för bla medlemsredovisning
Jan Hansson redogjorde för medlemregisterprogram gort i Access. Bla visades en kortfattad
beskrivning av programmet och ett begränsat urval av utskriitsmöjligheterna. Se bil.
Programmet diskuterades och &amstår som lovande. Vidare tester och demonstrationer för de
klubbfunktionärer som berörs skall genomföras. Skall ytterliggare administrationsfunktioner
läggas på hamnkontoret måste backup-rutinerna och skrivarstatusen ses över.

g 194 Fortbildningskurs för tävlings/seglingsledare
För att fä behålla sin licens som tävlings-/seglingsledare vill Ake Persson gå en kurs den
10/3 2001 som genomförs i HSS klubbstuga. Kostnaden för kursen är 500:- + litteratur.
Styrelsen beslutade att GSS betalar kursav~!A och litteratur.

IJ 195 Övriga frågor
Handikappsramp till klubblokalen diskuterades men bedömdes behöva ytterliggare utredning.
Peter får i uppdrag att införskaffa I st båtsmansstol a 495:

g 196 Nästa möte
Nästa möte är konstituerande styrelsemöte eAer årsmötet

g 197 Mötets avslutande
Ake Persson tackade för visat intresse och förklarade mötet avslutat.

Vid rotokollet Justeras

(g
, Jg g PA. >g I

Tord Welin Ake Persson Roland Andersson
Ordf
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Styrelsen för Grötviks Segelsällskap 200142-23
Box?016
300 07 Halmstad

Dispens från arbetsplikt

Fr om denna säsong är jag innehavare av båtplats 811 vilket gläder mig mycket.

Samtidigt med inbetalningskortet för årsavgiften fick jag också ett informationsblad
som bl a berättade om arbetsplikt omfattande bevakning samt isättning och
upptagning av bommar. Jag sympatiserar helt och hållet med detta, med tanke på
vad som hänt under föregående år.

Mitt problem är att jag är bosatt i Täby och därför har svårigheter att vara i Halmstad
exempelvis i samband med iläggning och upptagning av bommar.

Jag har en son som är bosatt i Halmstad och som jag till Peter Graf har angivit som
kontaktperson och som också förhoppningsvis kan medverka vid olika aktiviteter.

Det som är bekymmersamt i vår handlar om isättningen av bommar. På det gröna
aktivitetsblad, som jag fått mig tillsänt av hamnkaptenen, står det att vid brygga 8
sker isättningen i vecka 12.

Denna vecka är min familj inklusive sonen i Halmstad i Sälen på skidsemester.

Jag vill därför anhålla om dispens från denna arbetsuppgift.

Med vänlig hälsning

Inge M nusson
Trefaldighetsvägen 5
18? 67 Täby
Innehavare av båtplats 811



Grötviks Segelsällskap

Styrelsemöte

Tid: Torsdagen den 05 04 2001 kl. 19.00

Plats: Grötviks Segelsällskaps klubbstuga., Grötvik

Närvarande: Åke Persson (ordf,), Roland Andersson, Jan Hansson, Kaj Johansson, Maj-Louise Larsson,
Christer Nilsson, Tord Welin, Lars Anell och Leif Gudmundsson

Innan mötet öppnades överlämnade Jan Hansson en ordförandeklubba skänkt som gåva av
Jan Bergkvist att användas av Grötviks Segelsällskap vid dess möten. Styrelsen beslutar att
skriftligen tacka Jan Bergkvist.

Mötets öppnande
Ordförande hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat.

Val av justeringsman
Att jämte ordföranden justera dagens protokoll valdes Lars Anell

Föregående protokoll
Protokoll från styrelsemöte 8/3-01 och från konstituerande möte &ån 31/3-01 godkändes och
lades till handlingarna.

$10 Inkomna skrivelser
Inga skrivelser har inkommit sedan förra styrelsemötet.

Kassörens rapport
Muddrade massor i år uppgår till 5725 m'.
Medlemsavgifter, båtplatshyror och bomhyror i stort sett inkomna.
I övrigt enigt plan.
Rapporten godkändes.

Hamnrapport
Ombyggnaden av brygga 5, plank byts mot gallerdurk, är påbörjad kommer att kosta ca 25000:
Iläggning av Y-bommar nästan klart.
Anslag om sjösättning 21/4, 28/4 och 12/5 sätts upp på anslagstavlan.
Roland och Kaj ombesörjer att vatten är framme till 9/4.
Rapporten godkändes.

g 13 Avtal med SSRS om upptagande av gästplatsavgifter mm
Mötet beslutade att Åke Persson, Maj-Louise Larsson och Jan Hansson förhandlar, inom de
ramar som givits under mötet, med SSRS.

$14 Stadgegenomgång
Styrelsen beslutade bordlägga den nödvändiga genomgången av GSS stadgar till i september
2001.

f 15 Uppdrag för styrelsen med anledning av årsmötet
Årsmötet har enligt protokollet inte ålagt styrelsen några uppdrag.



Grötviks Segels%llskap

$16 bvnga frågor
Kaj Johansson och Urban Larsson ges i uppdrag att utreda och komma med Srslag om

belysningen i hamnen, sensorstyrda lampor runt stugan, starkare glödlampor i bef armaturer
speciellt i inneriutmnen och att befintliga EL-skåp Srses med belysning när det är dags att byta
ut dem mot nya.

Redogjordes för hur många som antecknat sig på vaktlistan.

Porslinslax, skänkt som tack till GSS vid SM i Kustfiske, beslutades att användas som
vandringspris av motorbåtssektionen vid fisketävlingar eller liknande. Närmast Srestående
arrangemang är Grötseglingen den 26/5. Seglingskommittén och motorbåtskommittén lämnar
Srslag på aktivitet till nästa styrelsemöte. Leif Gudmundsson kontaktar Dan Johansson.

Bo Larsson vill hyra klubbstugan den 26/5 för "kulturell" Srening. Förfrågan avslås med
hänvisning till våra stadgar.

g 17 Nösta möte
Nästa möte bestämdes tiB den 10/5 2001 kl 18,30 i ktubbstugan.

$18 Mötets avslutande
Ake Persson tackade for visat inttesse och Srklarade mötet avslutat.

Vi r o tokollet

p WV$~~ 
Tord Welin Ake Persson Lars Anell

Ordf
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Grötviks Segelsällskap

Styrelsemöte

Tid: Torsdagen den 10 05 2001 kl. 18.30

Plats: Grötviks Segelsällskaps klubbstuga., Grötvik

Närvarande : Åke Persson (ordf.)pkt 19-25, Roland Andersson, Jan Hansson, Kaj Johansson, Maj-Louise
Larsson, Tord Welin, Lars Anell och Leif Gudmundsson, Peter Graf (adj) pkt 1- 4

Mötets öppnande
Ordförande hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat.

g 20 Val av justeringsman
Att jämte ordföranden justera dagens protokoll valdes Roland Andersson

$21 Föregående protokoll
Protokoll från styrelsemöte 5/4-01 godkändes och lades till handlingarna.

g 22 lnkomna skrivelser
HSS ang Swania Cup
HSS ang 3-Hjärtan Cup
Västsvenska Seglarförbundet ang seglingens dag den 9/6-01
Svenska Sportfiskeförbundet?? ang Fiskeriverkets förslag om begränsning av garnfiske,

Leif Gudmundsson och Lars Anell läser skrivelsen och lämnar sina synpunkter till ÅP
senast tisdag (15/5-01).

g 23 Kassörens rapport
Muddringsfakturan betald.
Båtplatsägare som ej betalt har erhållit kravbrev.
I övrigt enigt plan.
Rapporten godkändes.

g 24 Hamnrapport
Ombyggnaden av brygga 5, plank bytt mot gallerdurk, klart.
Kaj och Urban Larsson ordnar armaturer på klubbhuset.
En eka har stulits.
Rapporten godkändes.

)25 Städ dag
Städdag ändras lrån den 17 till den 21 maj kl 18.00

g26 Vikarie för hamnkapten
Då det tänkta samarbetet med SSRS ej gått att realisera ger styrelsen Jan Hansson i uppdrag att
undersöka andra möjligheter. Aktuell tjänstgöring gäller under högsäsongen, från midsommar
till mitten av augusti, som tidigare år ca 2 tim per kväll alla dagar de dagar hamnkapten inte
tjänstgör utökas tiden med ca 3 tim varje morgon.
Se bilaga.

f27 Nya uppgifter vid upptagande av gästhamnsavgift
I och med Schengenavtalets ikraAträdande är vi som gästhamn skyldiga att be utländska gäster
om legitimation. Vidare information om hur detta skall gå till kommer via polismyndighet.



Grötviks Segelsällskap

kriga frågor
Kaj föreslår att klubben skänker den radio, som tidigare stod i klubbstugan, till Livbojen.
Godkändes.
Leif önskar att antalet bryggvärdar på brygga 2 utökas till 2 st en för var sida för att underlätta
vid upptagning och iläggning av bommar. Styrelsen antog förslaget och gav Leif i uppdrag att
föreslå ett namn.
Tord föreslog aä, med anledning av Seglingens Dag den 9i6-01, flaggor och flaggspel skall
hissas. Styrelsen godkände förslaget och gav Roland i uppgifl att ordna detta.
Kaj föreslog att utbildning i skötsel av den motordrivna kranen skall genom%ras så att fler kan
sköta den. Bordlades till nästa möte.
Styrelsen beslutade W "Information till alla båtplatsinnehavare" ang rynkning.ändras till

f29 Nästa möte
Nästa möte bestämdes till den 14/6 2001 kl 18.30 i klubbstugan.

Mötets avslutande
Jan Hansson tackade för visat intreuse och förklarade mötet avslutat.

V ro tokollet Justeras

Tord%elin z Åke Persson (19-25) Roland Andersson

Jan Hansson (26-30)
Vice Ordf

2(2)



Gr5tviks SegelsNllskap

Bilaga till Styrelsemöte

Torsdagen den 10 05 2001 kl, 18.30

Jan Hemen tar kontakt med ;
Gunnel Sievertsson
Stugforeningen
Livbojen

Om detta inte ger önskat resultat Sr lösning sökas som tidigare år med skolledig ungdom,

Styrelsen godkände ersåtmingen 75 SEK/tim på vardagar och 85 SEK/tim lördagar och
söndagar.

Vid protokollet

Tord Welin Jan Hansson Roland Andersson
Vice Ordf



Grötviks Segelsällskap

Styrelsemöte

Tid: Torsdagen den 14 06 2001 kl. 18.30

Plats: Grötviks Segelsällskaps klubbstuga., Grötvik

Närvarande: Åke Persson (ordf.), Jan Hansson, Kaj Johansson, Maj-Louise Larsson, Christer Nilsson,
Tord Welin, Lars Anell, Peter Graf (adj)

$31 Mötets öppnande
Ordförande hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat.

g32 Val av justeringsman
Att jämte ordföranden justera dagens protokoll valdes Christer Nilsson

g33 Föregående protokoll
Protokoll från styrelsemöte 10/5-01, bordlagd fråga tas upp under tj 37, godkändes och lades till
handlingarna.

g34 Inkomna skrivelser
Faktura från Halmstad kommun ang klinker mm i hygienbyggnad.
Rikspolisstyrelsens FFS anig Schengenavtalets regler och dess inverkan på
gästhamnsverksamheten. Blanketter ifyllda av utländska gäster sparas i 3 månader.
Svenska Båtunionen protokoll
Sveriges Radio reklamblad om sjöväderrapporter på tyska. Anslås på anslagstavlan.
Träslövsläge SS ang seglardag
Tekniska kontoret ang hyra av gymnastiksal tiden 11/9-01 till 23/4-02 tisdagar 18 19
HH-samarbete Helsingborg/Helsingör seglarguide
Västkustens Båtförbund protokoll styrelse- o funktionärslista

$35 Kassörens rapport
För dagen föreligger inga stora investeringar förutom reparationen av pirarmen som skall utföras
av Halmstad kommun tidigast till senhösten.
Styrelsemötet beslutade att amortera av 200000:- ( tvåhundratusenkronor) extra på lånet för
bommar.
I övrigt beslutade styrelsen att andel av tillgängliga medel förs över till fasträntekonto
Maj-Louise undersöker bästa möjliga utfall.
I övrigt enigt plan.
Rapporten godkändes.

g 36 Hamnrapport
Hygienhuset i stort klart
Låsbom till tvättrummet monterad
Prickarna utsatta
Beslutade styrelsemötet att Åke tar upp frågan om EL till stugorna med Rolf Johansson i
stugföreningen
Beslutade mötet att Kaj införskaffar offert på utökning av belysning omfattande 2 st lampor
uteAer vägen vid brygga 9 och I lampa på nocken brygga 10. Lamporna skall vara i samma stil
som befintliga. Inkoppling skall ske vid plint ytterst brygga 9.
Rapporten godkändes.

f37 Kranforarutbilduing
Mötet beslutade att utbildning av ca 10 st i körning av motordriven kran vid stenbryggan skall
ordnas av Kaj och Roland med hjälp av Kurt innan juni månads utgång. Vid mötet föreslogs bla
Åke, Kaj, Roland, hamnkapten, Stig Johansson.



Gr5tviks Segelsällskap

Vikarie för hamnlrapten
Jan Hansson har med Gunnel Eriksson kommit överens om att hon sköter städningen av
hygienhuset vilket mötet tacksamt godkände.
Maj-Louise kontaktar AF ang ev sommarpodctikant Sr upiaagande av hamnavgiSer. Khut innan
midsommar.
Om detta inte klaSar (AF) upptas hamnavgifter under sommaren av styrelsemedlemmar enligt
bilagt schema,

$39 Övnga frågar
Grätseglingen den 26/5 inställd på grund av uselt väder och därav få båtar i sjön.
Ny tid Sr Grötsegling blir 30/6 med starttid 11 och samling 10 på kvällen knytkalas Sr
samtliga båtägare. Anslag upp 15/6. Mototbåtskommittén uppmanas att aktivera motorbåtsägare.
Jan Hansson är klar så långt han kan med nya medlemsregistret, Christer Nilsson tar över och
överlämnar till Maj-Louise Larsson.
"Enstaka nätter" gäller vid brygga 5, ej vid stenkaien, utom vid Hamnfesten Srsta lördagen i
juli då avgift skall erläggas vilken oavkortad går till föreningen Livbojens verksamhet.
Spangenberg Race går av stapeln den 11/8 med mål och efterSljande fest i Torekov.

Nästa möte
Nästa möte bestämdes till den 6/9 2001 kel 18.30 i klubbstugan.

$41 Mötets avslutande
Ake Persson tackade Sr visat intresse önskade alla en trevlig sommar och Srklarade mötet
avslutat.

JL)~
Tord Welin Ake Persson

Ordf.



Grötviks Segeisallskap

Bilaga till styrelsemötesprotokoll 010614

"Vaktlista får hamnavgifter"

16 Jan Hansson
17 Kaj Johansson
21 Åke Persson
22 Åke Persson
23 Åke Persson
24 Åke Persson

vecka 26 Kvällar Åke Persson
30 Tord Welin

juli 1 Tord Welin
vecka 27 Kvällar

7-13 Jan Hansson
14-29 Åke Persson
30-31 Kaj Johansson
1-5 Kaj Johansson
11-12 Lars Anell
18-19 Lars Anell

3(3)



Grötviks Segelsällskap

Styrelsemöte
Tid: Torsdagen den 04 10 2001 kl. 18.30

Plats: Grötviks Segelsällskaps klubbstuga., Grötvik

Närvarande: Jan Hansson (ordf vid mötet), Maj-Louise Larsson, Roland Andersson,
Kaj Johansson, Tord Welin, Lars Anell, Leif Gudmundsson, Peter Graf (adj)

g54 Mötets öppnande
Ordförande för mötet Jan Hansson hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat.

f 55 Val av justeringsman
Att jämte ordföranden justera dagens protokoll valdes Roland Andersson

g 56 Föregående protokoll
Protokoll från styrelsemöte 06/09-01 godkändes och lades till handlingarna.

g 57 Inkomna skrivelser
Brev från Jan Bergkvist lades, efter genomgång, till handlingarna.

g 58 Kassörens rapport
Budgeten följer plan,
Kassören flaggar för att avsättningar till fonder för muddring, stormskador och kommande
investeringar ev måste ökas.
Rapporten godkändes.

$59 Hamnrapport
Peter Graf har begärt in pris på "avgiflsstrippar".
Ake Persson och Peter Graf har förevisat skadorna på pirarmen för Halmstad Bärarelag
presumtiv entreprenör.
Brädor på brygga 2 börjar ruttna beslutades att Leif och Kaj kontrollerar detta och tillsammans
med hamnkapten och/eller respektive bryggvärd också de övriga bryggorna.
Beslutades att vattenpost på brygga 2 flyttas så att den inte stör vid arbeten med bommar.
Beslutades att ordningsföreskrifler ses över och uppdateras.
Rapporten godkändes.

g 60 Kallelse och dagordning till halvårsmötet 2001-11-10
Förslag till kallelse till '/i-årsmötet är bilagt kallelsen till detta styrelsemöte. Beslutades att:

punkten stadgeändring utgår då styrelsen bedömer att nuvarande stadgar är till fyllest
ny punkt "datum för årsmötet 2002" tillkommer

Beslutades dessutom att prislistan ses över till nästa styrelsemöte.

g 61 Förslag till ändring av klubbens stadgar
Punkten bordlades tills vidare, se även $60 ovan.

Förslag till intressant programpunkt på halvårsmötet
Förslag framkom på och skall undersökas till nästkommande styrelsemöte

besiktning av båtar och dess säkerhet
brand ombord
fåglar över Grötvik





Grötviks Segelsällskap

Ovnga rrkgor
Christer Nilsson tar kontakt med Maj-Louise Larsson angående registerprogrammet.
Magnus Medbrant skänker en Hallandsflagga till GSS.

Näpsta möte
Nästa möte bestämdes till den 1/11 2001 kl 18. i ktubbstugan.

Mötets avslutande
Jan Hansson tackade Sr visat intresse och fhrklarade mötet avslutat.

Vid rotokollet Justeras

Jan Hansson Roiand Andersson
V Ordf



LÄNSSTYRELSEN UNDERRÄTTELSE 1 (2)
HALLAND
Hans Zetterling 2001-06-20 249-6047-01
035-13 22 14 1380-56-002

r vänl rpa länsstJrels
Grötviks småbåtshamn

I AInr I I

Box 7016
30007 HALMSTAD

Avgift för myndigheters verksamhet enligt miljöbalken (1998:808) för
anläggningar med tillstånd som inte längre är tillståndspliktiga

Meddelade tillstånd enligt miljöskyddslagen gäller även om verksam
heten efter miljöbalkens ikraftträdande inte längre är ti l lståndspliktig.
Enligt 27 kapitlet miljöbalken (1998:808) och förordningen (1998:940)
om avgifter för prövning och tillsyn, bilagan avdelning 3, skall en årlig
avgift betalas till staten av den som bedriver miljöfarlig verksamhet som
har prövats frivil l igt enligt 9 k ap. 6 ( tr edje stycket mi ljöbalken.
Länsstyrelsen bedömer verksamheter med tillstånd som inte längre är
tillståndspliktiga som om de vore prövade frivilligt. Avgiften är 1000
kronor och täcker statens kostnader för prövning. Avgiften tas ut
kalenderårsvis så länge som t i l lståndet finns kvar. Varje kommun
debiterar dessutom enligt av kommunfullmäktige fastställd taxa för
tillsynen.

Avgiften beslutas av Länsstyrelsen, dit också betalning sker enligt
särskild faktura. Beslut om avgiften kommer att översändas till Er ca en
månad efter det att Ni fått denna skrivelse.

Avgiften kan nedsättas eller efterskänkas av Länsstyrelsen om det finns
särskilda skäl - med hänsyn till bl.a. verksamhetens omfattning.

Verksamhetsutövare för anläggningar med t i l lstånd som inte längre
behövs kan emellertid på egen begäran, med stöd av 24 kap. 8
miljöbalken, ansöka om att t i l lståndet återkallas. Ansökan inges til l
Länsstyrelsen. När t i l l ståndet å terkallats kommer v e rksamheten
fortsättningsvis enbart debiteras tillsynsavgiA enligt kommunens taxa.
Observera att rättssäkerheten och eventuellt andra fördelar som är
förknippade med ett tillstånd samtidigt försvinner,

Om ni anser att någon uppgift i uppställningen på nästa sida är felaktig,
eller om Ni önskar att tillståndet återkallas, skall Ni skicka in ett skriftligt
yttrande respektive en ansökan till Länsstyrelsen inom två veckor. Efter
denna tid kommer avgift att debiteras Er.

Postadress Besöksadress E-post Telefon Telefax

301 86 HALMSTAD Slottsgatan 2 lansstyre isen@n. lst. se 035 - 13 20 00 035 - 10 75 48



LÄNSSTYRELSEN 2 (2)
HALLAND

2001-06-20 249-6047-01
1380-56-002

Platsen för verksamheten: Grötviks småbåtshamn

Länsstyrelsens platsnummer: 1380-56-002

SNI-kod (klassning) enligt förordning (1998:899) om mi l jöfarlig
verksamhet och hälsoskydd: 90.007-2

Tillsynsmyndighet: MHN

Länsstyrelsens handläggare: Hans Zetterling, 035-13 22 14

Avgift som länsstyrelsen avser att årligen debitera er: 1000 kronor

ans Zetterling

Kopia
Livsmiljö



Grötviks Segelsällskap

Styrelsemöte

Tid: Torsdagen den 01 11 2001 kl. 18.30

Plats: Grötviks Segelsällskaps klubbstuga., Grötvik

Närvarande: Roland Andersson, Jan Hansson, Kaj Johansson, Maj-Louise Larsson, Åke Persson, Lars Anell,
Peter Graf (adj), Tord Welin

g66 Mötets öppnande
Ordförande Åke Persson hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat.

g 67 Val av justeringsman
Att jämte ordföranden justera dagens protokoll valdes Kaj Johansson

g 68 Föregående protokoll
Protokoll &ån styrelsemöte 04/10-01 godkändes och lades till handlingarna.

g69 Inkomna skrivelser
Rapport &ån Tekniska Nämnden "Ekonomi för hamnar mm"
Inbjudan från SBU Miljökommitté till GSS att skicka en deltagare till träff för
miljöombud den 24/11-01 i Åhus. Beslutades att tillfråga Leif Gudmundsson om han
har möjlighet att deltaga, om inte, åker Kaj Johansson. Jan Hansson meddelar Leif
och SBU.
Kallelse till Västkustens Seglarförbunds årsmöte 24/11-01.GSS deltager ej.

g 70 Kassörens rapport
Budgeten följer plan.
Kassören redogjorde för utfall per 31/8-01 vilket kommer att redovisas på '/~-årsmötet.
Rapporten godkändes.

g 71 Hamnrapport
Planket "Schagers staket" sönderbrutet av hårt väder. Kaj, Roland och Åke utreder
tillsammans med Peter lämpliga åtgärder för att ersätta detta. Med tanke på
miljöaspekter mm kontaktar Peter Länsstyrelsens Miljökontor. Kaj sammankallar.
Brygga 2 är åtgärdad enligt tidigare styrelseprotokoll.
Brygga 5 Kaj och Peter undersöker möjligheten till att öka båt platsbredder.
Allmän översyn enligt föregående styrelseprotokoll kommer att utföras.
GSS skall avkräva kommunen ett skriftligt svar om möjligheten till att överta
Klubbstugan, ÅP ombesörjer.
Lampor med rörelsevakt installerade på stugan.
Vattnet stängs före kommande köldknäpp.
Pris på belysningsstolpar, enligt styrelseprotokoll 01-06-14, armatur
7390+stolpe+fundament kostar ca 5500:-/punkt. Beslutades avsätta 25000:-för inköp.
Klubbens högtrycksvattenspruta inlämnad för reparation. Beslutades att den i
fortsättningen skall lånas ut till en kostnad av 20:- per tillfälle.
Fri tillgång till motor- & mast- kranar, enligt beslut på ordinarie möte, gäller
medlemmar med båtplats i hamnen.

Rapporten godkändes.

g 72 Halvårsmötet 2001-11-10
Beslutades att styrelsen föreslår div höjningar på prislistan som exempelvis

Medlemsavgifter, enskild till 150:-/år och för familjemedlemskap till 200:-/år.
BåtplatsavgiAer, bomh~ s ö kas med ca 5%.
Övriga platshyror ökas med 50:-/plats

Arvoden till styrelsen foreslås oförändrat.



Grötviks Segelsällskap

$73 TrivseikvQI
Trivselkväll planeras till tiden nmd månadsskiftet januari/februari 2002 Srslag på progratnpunkt
&amtages till nästa styrelsemöte av Tord (fåglar över Geitvik) fler Srslag är välkomna.

$74 Övriga frågor
Beslutades att Peter inköper "Strippar" och AL-årsbrickor enligt lägsta inkomna ofFert,

$75 Näpsta möte
Nästa möte bestämdes till den 14/12 2001 kl 18. i klubbstugan till vilket även respektive och
Kurt Johansson, Bengt Rosberg, och Jan Johansson inbjudes, klubbmästaren vidtalas.

Mötets avslutande
Åke Persson tackade Sr visat intresse och Srklarade mötet avslutat.

Vid rotokollet

Tord Welin Åke Persson



Grötviks Segelsällskap

Art: Styrelsemöte

Fredagen den 14 12 2001 kl. 18,30

Plats: Grötviks Segelsäl lskaps klubbstuga., Grötvik

Närvarande: Åke Persson (ordf.), Jan Hansson, Kaj Johansson, Maj-Louise Larsson,
Tord Welin, Lars Anell, Leif Gudmundsson, Peter Graf (adj)

f77 Mötets öppnande
Ordförande hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat.

g 78 Val av justeringsman
Att jämte ordföranden justera dagens protokoll valdes Jan Hansson

g79 Föregående protokoll
Protokoll från styrelsemöte 01/11-01 bordlades till nästa möte.

g 80 Inkomna skrivelser
Inga skrivelser har inkommit sedan föregående möte.

)81 Kassörens rapport
Mötet ger Jan Hansson och Maj-Louise Larsson i uppdrag att införskaffa ett
faktureringsprogram (bokföring) som komplement och/eller ersättning till
medlemsregisterprogram (SBU).
Frågan om betalkort till hamnkapten bordlades till nästa möte.
Meddelades att kontoret fått ny golvmatta och blivit ommålat,
Kassören meddelar att ekonomin fortfarande är god och följer budget.

g $2 Hamnrapport
- Fundament och stolpar till kompletterande belysning har anlänt och arbeten med detta har
påbörjats och skall vara klart till jul 2001.
-Meddelades att NCC antagits som entreprenör till reparationen av pirarmen.
-Angående ny vågbrytare, istället för stormskadat "staket", skall skiss och beslutsunderlag
framtagas till nästa styrelsemöte av hamnansvarig. Rapport om kontakter med Länsstyrelsen och
Halmstad Kommun bordlades till nästa styrelsemöte.
-Yttre hamnen uppmätt av PG,KJ.
-JH & KJ lämnade rapport från SBU-s miljökonferens. För kommande krav på
latrintömningsmöjlighet från båtar skal! kontakt tas med HSS för eventuellt samarbete.
Rapporten godkändes.

$$3 Övriga frågor
- Alternativa dagar för medlemsträff bestämdes till antingen den 31/1 eller 7/2 2002 Peter Graf
kontrollerar lokal i Stenhuggeriets Folkets Hus. Anders Wirdheim vidtalad att kåsera.

Nya ramavtal utarbetas av SBU för båtklubbar GSS håller sig a jour.

$$4 Nästa möte
Nästa möte bestämdes till den 10/I 2002 kl 18. i k lubbstugan.

g 85 Mötets avslutande
Åke Persson tackade för visat intresse och förklarade mötet avslutat.

Vid protokollet Justeras

y)

Tord Welin Åke Persson ' ' Jan Ha nsson
Ordf.
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Grötviks Segelsällskap
Åke Persson
Box 7016
300 07 HALMSTAD

Angående tillbyggnad av stenpir i Grötviks hamn i Halmstads kommun

Grötviks Segelsällskap har genom ordföranden Åke Persson i skrivelse den 8 november
2001 med anledning av planerad stenpir i Grötviks hamn har ställt fråga till Läns
styrelsen beträffande stenpirens tillåtlighet enligt miljöbalken. Den planerade stenpirens
läge har redovisats på skiss. Stenpirens längd har redovisats till ca 14 meter och
kommer att utföras i hamnen vinkelrät i anslutning till befintlig stenpir.

Med anledning av skrivelsen får Länsstyrelsen i egenskap av tillsynsmyndighet över
vattenverksamhet mm enligt förordningen (1998:900) om tillsyn enligt miljöbalken
(1998:808) anföra följande. För vattenverksamhet som det här är fråga om krävs enligt
huvudregeln i 11 kap. 9 $ miljöbalken tillstånd. Tillstånd söks hos Miljödomstolen.
Tillstånd för vattenverksamhet behövs dock inte enligt 11 kap. 12 g om det är uppenbart
att varken allmänna eller enskilda intressen skadas genom vattenverksamhetens in
verkan på vattenförhållandena.

Med hänvisning till att den planerade stenpiren kommer att utföras inne i hamnen gör
Länsstyrelsen bedömningen att den inte medför ett sådant intrång i allmänna intressen
att tillståndsplikt för vattenverksamheten för den skull föreligger.

Huruvida den planerade stenpiren kan komma påverka något enskilt intresse har Läns
styrelsen inte utrett. Ytterligare samråd än detta behövs inte beträffande naturmiljön en
ligt 12 kap. 6 $ miljöbalken. Eftersom stenpiren skall byggas inom detaljplan skall
Byggnadsnämnden i Halmstads kommun kontaktas innan arbetena påbörjas. Strand
skydd finns inte.

I fråga om uppläggning av muddermassor i vattenområde eller på land länuias följande
information. Anmälan skall inges till Miljö- och hälsoskyddsnämnden i Halmstads
kommun minst sex veckor innan arbetena påbörjas. Vidare gäller för uppläggning av
muddermassor till havs att detta ej får ske utan att dispens inhämtats från naturvårds
verket. Nämnda dispens måste inhämtas även om tillstånd finns.

Postadress Besöl'sadress F.-post Telefon Telefax
301 86 HALMSTAD Slottsgatan 2 lansstyre Isen@n. Ist.se 035 - 13 20 00 035 — 10 75 48
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I handläggningen av ärendet har även deltagit Barbro Toftgård, Hans Zetterling, Peter
N och Mauritz Sandholm.

Per
/ Arne Berg@ni

~Ko ia
Miljö- och - soskyddsnämnden i Halmstads kommun
Byggna den i Halmstads kommun
Livsmiljö
AB


