
Grötviks Segelsällskap

Styrelsemöte

Tid: Torsdagen den 10 01 2002 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, Leif Gudmundsson, Peter Graf (adj)

Mötets öppnande
Ordförande hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat.

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

Valberedningens frågestund
Valberedningen inhämtar information från styrelsens medlemmar om intresset av att
fortsätta och drar sig däreAer tillbaka till kontoret för vidare överläggningar.

Föregående protokoll
Protokoll &ån styrelsemöte 01/11-01 bordlagt vid föregående styrelsemöte godkändes och lades
till handlingarna.
Protokoll &ån styrelsemöte 14/12-01 godkändes och lades till handlingarna.

Inkomna skrivelser
Grötviks Båt & Fiskestugförening kallelse till årsmöte och inbjudan för 2 personer att

deltaga i bussresa till Göteborg den 6/2-02. ÅP svarar.
SSRS "bygglovsritning" på tillbyggnad av båthus med plats för oljetank.
Redovisning av, av GSS sponsrade, H-båt, Snipe, 606, seglingsresultaten 2001.Anslås i
klubb huset.
VSSF korrektur på Västkustkalendern 2002
SBU ang Administrationssystem mm
VBF ang medlemsstatistik per 31/12-2001

Skrivelserna besvaras och rapporten godkändes.

Kassörens rapport
- GSS har i enlighet med föregående styrelsemöte via Maj-Louise Larsson köpt ett fakturerings 
och klubb-program (data), SPCS-Förening för 3813: 

Kassören meddelar att den ekonomiska ställningen är god med ca 80 000:- i kassan,
40 000:- i räkningar och 400 000:- i fonderade medel. Detaljerad sammanställning läggs
fram till årsmötet.

Rapporten godkändes.
Mötet beslutade att till Hamnkaptens förfogande införskaAa ett betalkort med ett insatt belopp
av max 5000:- (SEK) för att på ett enklare sätt hantera 'småärenden".

Hamnrapport
- Fundament och stolpar till kompletterande belysning har anlänt och arbeten med detta har
påbörjats men på grund av vädret ej kunnat avslutas. I övrigt framskrider det enligt planering.
- Segelsektionens båt med motor är till salu men pris har ännu ej fastställts.
Rapporten godkändes.



Grötviks Segelsällskap
Redovisning av hittills inkomna förslag på vågbrytare
Kaj Johansson, Jan Hansson, Peter graf och Aka Persson har arbetat med frågan och förslag har
inkommit från NCC på stenpir, Bohus-Gjuteriet och Najba Bryggservice på alternativa flyt 
bryggor/ -brytare till en kostnad av ca 200000 — 250000:- inkl moms.
Ytterliggare uppgifter om bland annat våghöjder och våglängder vid östliga "storm"-vindar
behöver undersökas.
Beslutades att ovanstående grupp förutsättningslöst fortsätter arbetet med att lösa frågan

Övriga frågor
- I samband med att fakturor för båtplats och medlemsavgiAer skickas ut skall information
skickas till :

medlemmar om datum och tid för årsmöte och samkväm
till samtliga om att ny vågbrytare vid brygga 5 planeras, om tider för iläggning
av bommar vid brygga 2, att de som har e-postadress meddelar detta för lättare
informationshantering.

- Verksamhetsberättelse och verksamhetsplan tas fram till nästa möte i korrektur AP ombesörjer.
- Hamnkapten beviljades semester under tiden 13/3 — 27/3 2002.
- Förslag uppkom om att GSS skall vända sig till arbetsförmedlingen för att undersöka
mojligheten till anvisad arbetskraft eller annan lämplig person som kan skota det dagliga arbetet
med registrering och bokföring av fakturor och dylikt. Detta för att avlasta kassörssysslan.
Beslutades att ÅP tar denna första kontakt.

g 10 Nästa möte
Nästa möte bestämdes till den 14/2 2002 kl 18. i k lubbstugan.

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

Vid rotokollet Justeras

Tord Welin
Ordf.



Grötviks Segelsällskap
Styrelsemöte

Tid: Torsdagen den 14 02 2002 kl. 18.30

Plats: Grötviks Segelsällskaps klubbstuga., Grötvik

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

tl 12 Mötets öppnande
Ordförande hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat.

g 13 Val av justeringsman
Att jämte ordföranden justera dagens protokoll valdes Kaj Johansson

g 14 Föregående protokoll
Protokoll från styrelsemöte 10/01-02 godkändes och lades till handlingarna.

$15 In komna skrivelser
Från GSS medlem Ulf Carlsson som kommentar över höjda bomhyror, försäljning av båt
med motor som används av segelsektionen eventuell möjlighet att köpa bommen mm.
Frågan ang bomhyran bordlades till nästa styrelsemöte och skall till dess utredas av Peter
Graf och Maj-Louise Larsson. Bommarna är klubbens egendom och får ej köpas. Båten
tillhör segelsektionen inom GSS och försäljningsinkomsten kommer att användas till inköp
av annan lämpligare båt eller annat ändamål om vilket styrelsen beslutar.
Länsstyrelsen angående utdebitering av miljöavgift om 1000:-/år.
Grötviks Båt 4 Fiskestugförening ang medlemsbevis för tomtplats 72.
Svenska Seglarförbundet ang seglarkurser för barn. GSS hänvisar för närvarande
intresserade till HSS.
Västkustens Seglarförbund ang kursverksamhet. Styrelsen beslutade att skicka Christer
Nilsson till en utbildning för seglings- och tävlingsledare den 2-3/3 2002. Kostnad 1000:- i
kursavgift.
Evert Grahn ang möjligheten till att tanka bensin och diesel i Grötviks hamn. Styrelsen
beslutade att Ake kontaktar Malte Persson AB om möjligheten till mobil verksamhet och att
Leif Gudmundsson skaffar underlag fån Räddningsverket. Svar nästa styrelsemöte.
GSS valberedning föreslår att deras förslag på styrelse inför kommande period medsändes
kallelse till årsmötet vilket styrelsen bifaller.
SSRS genom Stig Helmersson att de önskar fiytta jollestället till annan närbelägen plats för
att möjliggöra uppställning av tank. Bifalles.

Rapporten godkändes.

g 16 Kassörens rapport
- Bokslut och underlag lämnat till revisorer.

Kassören redogjorde för bokslut och resultaträkning.
Ekonomin fortsatt god
Budgetarbetet inför kommande period påbörjad
På fråga från Leif, svarade kassören, att bommar ej tillhörande GSS i dag har ett värde av ca
100 000: 

Rapporten godkändes.

tl 17 Hamnrapport
Reparationen av pirarmen ännu ej påbörjad Styrelsen beslutade att Peter kontaktar

v' Kj e l l Mö@lund-Halmstad kommun om igång-/slut-tid. ~ '~ '
Vintervatten kommer enligt tekniska Nämnden inte att dras till Grötvik under år
2002.Frågan bordlades tills vidare.
Styrelsen beslutade att Peter och Kaj gör en översyn av el-pelarnas status.

Rapporten godkändes.



Gr5tviks SegelsRllskap

Redovisning av arbetsgruppens förslag på vågbrytare
Se bifogat protokoll från arbetsgruppen.
Kaj Johansson arbetar vidare med nytt dispositionsSrslag till brygga 5.
Jan ~ n k o n takt Najba Bryggservice angående leveranstider.
Information om investering skall lämnas till Halmstad kommun.
Styrelsen beslutade bordlägga &ågan till nästa styrelsemöte för att ge kassören möjlighet att göra
eä kostnads- och investeringsunderlag.

$19 Årsmötet kallelse och förslag till dagordning
Bifogade förslag till kallelse och dagordning för årsmötet godkändes

Styrelsens redovisningshandlingar mm för det gångna året
Frågorna bordlades till nästa styrelsemöte.

$21 Ovriga frågor
Styrelsen godkände en lönefbrhöjning till hamnkapten med 3% &ån den 1/1-2002.
Tord förevisade bilagt förslag till handikappsanpassning materialkostnad tas &am och ev
krav på bygglov tas &am till nästa styrelsemöte.
Jan Hansen önskar köpa av honom inlämnat hittegods, ej komplett GPS, för 1000;-.
&xikändes.

Nästa möte
Nästa möte besttimdes till den 7/3 2002 kl 18. i klubbstugan.

Mötets avslutande
Ake Persson tackade Sr visat intresse och förklarade mötet avslutat.

Vid rotokollet

Tord%elin ' Ake Persson Kaj Jokiskn
Chdf.



Protokoll fört vid senaste mötet med arbetsgruppen för
framtagande av förslag till vågbrytare 2002-02-13 i
klubbstugan Grö tvik

Gruppen har begärt in fyra olika offerter på vågbrytare i hamninloppet, Tre av offertlämnarna
har gruppen sammanträffat med i Grötviks hamn och dessa har på plats fått lämna synpunkter
på åtgärder och förslag till vågbrytande anordningar. NCC har räknat på en fast stenpir och
övriga har lämnat offerter på vågbrytande flytbryggor. Ingen av offertlämnarna har förordat
nytt staket i trä eller metall.

Gruppen är helt överens om att den bästa lösningen är en vågbrytande flytbrygga. Den är
värdebeständig, påverkar ej miljön — undervattenströmmar — sanddriA, är justerbar, kan flyttas
inom hamnen och kan säljas. Livslängden är minst 50 — 60 år och något underhåll skall ej
behövas förrän efter 25 — 30 år, då vissa delar av förankringskättingarna kanske måste bytas.

Vid dagens sammantrade värderade gruppen de inkomna offerterna. Gruppen kom fram till att
den bästa offerten, 235.000 kronor färdig på plats, har lämnats av Jarl Jansson, NAJBA och
gruppen föreslår styrelsen att GSS skall anlita nämnda företag för utförandet av arbetet.
Kostnader för belysningsstolpar och vattenpost och övrigt arbete som klubben själv skall
svara för beräknas till 10.000 — 15.000 kronor.

C
Jan Hansso

Peter Graf Åke Persson
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Najba Bryggservice Bleket 2002-N-27
Gneeezrä ge+ 9
471 96 Bleket
F-skatt 916554-1880

Gröhiks5egelsällskap
Grötviks Humn
Box 7016
300 DT Hulmstud

Oj)ert 1105

I anslutning till Er anbudsför&ågan på en vågdämpande flytbrygga
vid inloppet till Er småbåtshamn, har vi nöjet att lämna nedanstående
förslag.

Material;
- betongponton SF 300-15 .'1 st
- betongankare 2 tons .6 st.
- kätting 36 mm LLS . 60 meter
- schackels 36 mm galvade . 16 st.

Pris inkl 5akt och ~uäggnin~................................,. ... 188.400: 

Moms . tillkommer
Leveranstid.. 2002-04-09
Betalningsvillkor ... 30 dagar netto

Najba

Adress Telefon Mobiltelefon Fax
Grnvevägen 3 0304-675053 0708-204536 0304%75053
471 96 Bleket



Grötviks Segelsällskap

Styrelsemöte

Torsdagen den 07 03 2002 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)

tj 24 Mötets öppnande
Ordförande hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat.

$25 Val av justeringsman
Att jämte ordföranden justera dagens protokoll valdes Lars Anell

tj 26 Föregående protokoll
Efter justering av att Jan Hanssons betalning för upphittad GPS tillfallit SSRS lokala avdelning
i Grötvik godkändes protokollet från styrelsemöte 14/2-02 och lades till handlingarna.

tj 27 Inkomna skrivelser
Som information meddelades att diverse kallelser från Västkustens Båtförbund. Båtlivets
Samrådsgrupp Väst och Svenska Seglarförbundet inkommit.
Halmstad Kommun ang hyra av gymnastiklokal säsongen 2002-2003. Beslutades att även
nästa säsong bedriva gymnastik och att Åke besvarar.

Rapporten godkändes.

$ 28 Kassörens rapport
- Bokslut och underlag godkänt av revisorer,

Budgetarbetet för kommande period gjord. Redovisas på årsmötet.
Alla GSS medlemsavgiAer för 2002 betalda.

Beslutades att ordförande besvarar &åga (rån Ulf Carlsson att han erlägger rätt bomhyra.
Se föregående protokoll.
Sammandrag över kostnader och intäkter år 1995-2001 redovisades.

Rapporten godkändes.

tj 29 Hamnrapport
Reparationen av pirarmen klar. Dock är skada längst ut på armen. Styrelsen beslutade att
Peter kontaktar Kjell Hägglund. Halmstad kommun. för att tillsatnmans med honom,
ordföranden och hamnansvarig besiktiga arbetet.

Belysningsstolparna uteAer brygga 9 blir klara under vecka 211. (ej inkoppling).
Rapporten godkändes.

$30 Beslut angående vågbrytare
Styrelsen beslutade bifalla arbetsgruppens förslag och att detta föreläggs årsmötet för
godkännande.
Beslutades att förslaget anslås i klubbhuset tillsammans med övriga handlingar inför årsmötet.

$31 Av styrelsen till årsmötet anmälda ärenden
Vågbrytare
Bevakning under 2002 lika föregående säsong.

$ 32 Styrelsens redovisningshandlingar mm för det gångna året
Handlingarna godkändes och styrelsen undertecknade verksamhetsberättelsen.

tj 33 Mobil Bensinpump
Frågan bordlades tills Leif Gudmundsson redovisat gällande föreskrifter.



Ovnga frågor
Christer Nilsson har deltagit i av Västhtstests Seglare&and axnutgerad
kursverksamhet för seg5ngs- och tävlingsledare.
Segeisektionens båt och motor skall säljas till högs&judande med ett utgångspris av

lägst 35 000 SEK. Meddelande om bikAJrsäljning anslås på ansiagslavfor och skickas
ut tillsammans med b@platskvitton. Peter Graf kotttaktar Jerker Stenberg Qr annons
GSS hemsida.
Knnnkapten ombesörjer Rrdhing på årsmötet

Nästa mlte
Nästa möte är konsöhxaande styrelsemöte i direkt anslutmng till årsmötet 23/3-2002.

Mötets avslutande
Ake Persson tackade Sr visat intresse under detta möte och de år han haft förmånen att vara
ordförande för GSS och förkhnade mötet avslutat.

Vi p o k ollet

2(2)



Sida l av 1

Från: "Ulf C arlsson" <uc@national-gummi.se>
Till : ( gss@a lgonet.se)
Skickat: d e n 13 februari 2002 14:50
Ämne: Fakt ura 2002, båtplats 601.

Till Styrelsen för Grötviks SS,

Vill göra följande kommentar till den faktura som jag fått från GSS. Jag kan "köpa"
den 5%-iga höjningen av avgiften/dm brygga som lagts till årets faktura. Tyvärr
hade jag inte möjlighet att närvara vid halvårsmötet och känner inte till motiveringen
för denna höjning men hoppas att den går till något för segelsporten och hamnen
lämpligt ändamål.

är den höga avgift som jag måste betala för den "mammutbom" som lagts ut på den
plats jag disponerar. Avgiften är 1200:- och det tycker jag är en felaktig summa som
belastas mig. Jag är villig att betala samma avgift som gäller för en vanlig Y-bom och
enligt information är detta ung. 700:-/år alltså en skillnad på 500:-.
Det är ju faktiskt så att "mammutbommen" lagts dit för att hamnen skall få ytterligare
någon gästplats i samband med att det försvann platser när bommarna infördes.

Det är ju hamnen som får ökade intäkter, inte jag, eller hur? Den merkostnaden som
en "mammutborn" innebär bör ju fördelas på samtliga båtplatsinnehavare för så vitt
jag begriper har ju alla del i ökade intäkter genom förhoppningsvis lägre kostnader.

Därför ber jag om en kreditering på mellanskillnaden mellan en Y-bom och "mammut 
bommen".

Jag också intresserad av att få reda på om det finns någon möjlighet att betala min
del i bommen kontant? I så fall vore det önskvärt.

Bara en liten sak till, när jag nu har skrivklåda. Jag läste att klubbens båt skall säljas
och det får man ju finna sig i när man inte kan delta i demokratiskt genomförda möten
men det är ett beslut jag tyvärr inte förstår och jag stöttar det inte. Vill bara påpeka
att denna båt inköptes en gång för pengar som seglingssektionen "drog in" på kapp 
seglingar och andra aktiviteter. Tycker därför att de pengar som klubben får för
båten skall oavkortat gå tillbaka till seglingsfrämjande åtgärder och inte till driften av
hamnen. Alternativt, låt pengarna finnas på ett öronmärkt konto och den dag någon
form av ungdomsverksamhet eller annan aktivitet dras igång så finns det ju en grund 
plåt om man behöver köpa en följebåt eller något annat som kan behövas för att driva
verksamheten !

Vänliga hälsningar !

Ulf Carlsson

4UU4-U4 - i



Hej UIP,

Jag har fått styrelsens uppdrag att besvara frågorna i ditt brev (e-post) från den 13 februari
2002.

Jag vill dela upp dina frågor och funderingar i tre områden.
1. Inköp av bom
2. Felaktig debitering av bomhyra
3. Försäljning av klubbens motorbåt.

Svar på fråga 1 är NEJ. Enligt beslut skall hamnen = klubben äga alla bommarna i hamnen
och hyra ut dessa till båtplatsinnehavarna. De bommar som var i privat ägo vid klubbens
övertagande av hamnen skall enligt avtalet med kommunen lösas in av klubben då
båtplatsinnehavaren säger upp sin plats. Med andra ord så kommer så småningom alla
bommar att tillhöra klubben och hyras ut till båtplatsinnehavarna och priset kommer att bli
lika beroende på vilken bom (bomlängd) man hyr. Kajplatspriset (båtplatsen) är reglerad eAer
hur stor bredd man upptar och vilket pris som skall utdebiteras för just den bryggan.

Svar på fråga 2: Din båt är längre än 10 meter, vilket innebär att du måste ligga vid en bom
som är minst 10 meter lång. Detta har påtalats av bomleverantören i samband med den garanti
som skrevs då bommarna levererades. I garantin står det att båtar som förtöjs vid bom får inte
överstiga bommens längd med mer än 2 meter. Detta är den ena orsaken till att vi lade en 10
meters mammutbom på din plats, den andra är — som du själv har påtalat — att vi ville utnyttja
platsen på den andra sidan till gästplats. Priset på bomhyran är baserat på vad det skulle kosta
att hyra en 10 meters bom och det priset är, enligt kassören, läge än halva priset för en
mammutbom. De priser du har uppgett är felaktiga. Hyran för en 8 meters bom är 760
kronor/år och hyran tor en 10 meters bom är 1150 kronor/år. Med andra ord en skillnad på
390 kronor. Men det viktigaste är att du måste ligga vid en 10 meters bom och alltså inte kan
räkna med att få betala för en kortare bom.

Svar på fråga 3: Klubbåten, som har inköpts av överskott från kappseglingar och som alltjämt
räknas som seglingssektionens båt, har inte använts mer än vid 1 - 3 tillfällen per säsong.
Efter att Kurt Johansson avgått som intendent har båten servats av seglingssektionen med
upptagning, konservering av motorn, rengöring, vintertäckning, vårförberedelser,
bottenmålning och sjösättning. Den tid som lagts ner på detta står inte i proportion till den
användning som seglingssektionen har av båten. Dessutom är båten inte arbetsvänlig, den är
för rank för att kunna användas för exempelvis bojläggning och upptagning av bojar i grov
sjö. Båten vill kantra om man står vid relingen och drar upp ett märke med tyngd. De pengar
som kommer in i samband med försäljningen skall enligt ett styrelsemötesbeslut återgå till
seglingssektionen och användas till att befrämja kappsegling inom klubben t ex
ungdomsverksamhet eller dyl., eller om det visar sig nödvändigt, till inköp av en
arbetsvänligare båt.

Jag hoppas att jag har kunnat klargöra de frågor du haA och kontentan är att du bör betala din
faktura.

Med vänlig hälsning
Ake Persson
Ordf.



Grötviks Segelsällskap

Konstituerande Sg~elsemöte

Tid: Lördagen den 23-3-2002 direkt efter årsmötet.

Plats: Folkets Hus, Stenhuggeriet

Närvarande: Jan Hansson (ordf.), Lars-Erik Arvidsson, Jan Johansson. Kaj Johansson, Maj-Louise Larsson,
Christer Nilsson, Tord Welin, Lars Anell, Leif Gudmundsson

Mötets öppnande
Ordförande förklarade mötet öppnat.

Val av justeringsman och sekreterare
Att jämte ordföranden justera dagens protokoll valdes Kaj Johansson
Till sekreterare valdes Tord Welin

tj 3 Konstituerande
Styrelsen konstituerade sig enligt följande:
Ordförande: Jan Hansson (vald av årsmötet)
Vice ordförande: Tord Welin
Sekreterare: Tord Welin
Kassör: Maj-Louise Larsson
Vice Kassör Jan Johansson
Hamnansvarig : Kaj Johansson
Seglingsansvarig: Christer Nilsson
Miljöansvarig: Lars-Erik Arvidsson
Försäkringsansvarig: Lars Anell
Säkerhetsansvarig: Leif Gudmundsson
IT-ansvang: Christer Nilsson
Ungdomsansvarig: Christer Nilsson

Firmatecknare
Till firmatecknare var för sig utsågs:
Ordförande: Jan Hanss o n 340319-4636
Kassör : Maj -L oui s e Larsson 460724-4326
Vice kassör Jan Joha nsson 370828-4611

Dessa paragrafer förklarades omedelbart justerade.

Öniga frågor
Ordförande beställer flytbrygga i enlighet med beslut på GSS årsmöte $ 14.
AU beslutades utgöras av Ordförande, Sekreterare och Kassör.

¹s ta mote
Nästa möte beslutades hållas i klubbstugan torsdagen den 4/4-2002 kl 18
AU träffas 17

Mötets avslutande
Jan Hansson förklarade mötet avslutat.

Vi protokollet Justeras

Tord Welin Jan Hansson Kaj Johsflsson
Ordf



Grötviks Segelsällskap

Stvrelsemöte

Tid: Torsdagen den 04 04 2002 kl. 18.30

Plats: Grötviks Segelsällskaps klubbstuga.. Grötvik

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

g37 Mötets oppnande
Ordförande hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat.

$38 Val av justeringsman
Att jämte ordföranden justera dagens protokoll valdes Jan Johansson

tj 39 Föregående protokoll
Styrelseprotokoll från den 07-03-2002 och den 23A3-2002 godkändes och lades till
handlingarna.

tj 40 Inkomna skrivelser
Tekniska kontoret ang blankett för föreningsinformation i Kultur/Fritidsguiden 2002 Tord
ordnar detta.
Mattias Björnfors angående seglingskurs för ungdomar med utgångspunkt fiån Grötvik.
GSS ställer sig positivt till detta Christer tar kontakt via fax 05/04-2002.
Najba Bryggservice HB ang uppgifter om placering av belysning på vågbrytare Kaj faxar
mått.
Trygg-Hansa ang livbojar

Rapporten godkändes.

Kassörens rapport
Deklaration inlämnad
Ej inbetalda båtplatsavgifter påminnes.
Ej betalda medlemsavgifter, utan båtplats, påminnes ej,
Eget kontonummer bör för enkelhetens skull biläggas kvitton på utlägg .

Rapporten godkändes.

g 42 Hamnrapport
Reviderad lista för båtplatser på brygga 5 utarbetad av Roland Larsson. Kaj Johansson, Jan
Hansson och Åke Persson.
Flytbryggan/ vågbrytaren anländer w 218-219
Brev med platsfördelning på brygga 5 med 8 meters bom och större utsändes till berörda.
Stolpar till belysning brygga 9 o 10 ej monterade. skall ske snarast.
Vattenrör i toalettbyggnad sönderfruset.
Broschyr om Elsäkerhet i småbåtshamnar utgiven av EIO beställes 20 ex av Peter att
delas ut till bryggvärdar och säkerhetsansvarig.
Hamnansvarig ansvarar för att ny el-besiktning utförs.

Rapporten godkändes.

tj 43 Rapport ang drivmedelsstation
Styrelsen beslutade att inte gå vidare med lrågan på grund av säkerhetsaspekter.
Svar skickas till Evert Gralm,

tj 44 Förslag till fördelning av styrelsearvoden
Frågan bordlades till senare tillfälle.



Grötviks Segelsällskap

Aldiviteter mf5r sommarsäsongen
SBU ramstadgar kommer
Badtrapim byggs om hamnansvarig kontaktar Edlund.
Grötsegling med kuytkalas bestttmdes till den 15/6 Quister Nilsson och Jan Hansson
ordnar segling och fest Tord kontaktar motorbåtskommittén f5r ev aktiviteter för
motorbåtsägare.
Hamnkspten ordnar "gula kortet".
Besiktning av kran ordnas av Peter.
Spangeuberg Race 10N C~ be h över hjälp med försäljning av annonslklser.
Underlag till inbjudningsfoMer medtages av Christer till nästa styrelsemöte.

Ovnga frågor
Peter.

kontorsnyckiar till Jan Johansson och La~ k A r v idsson
e-postadresser kompletterades Sr nya styrelsernedlemmar
lista med upptjiSer till SBU insärtdes
hamnkaptens soxnmartider har börjat

Lars A:
undersöker till nästa möte vad och hur våra försäkrinipr ser ut

Leif:
Med anledning av en foörMgan om lyft med kran. Styrelsen Srutsätter att båten för GSS

tecken vid tävlingar.
Brandövtung på brandkårens område den 17/4
Dålig uppslutmng vid den andra delen iltiggning av bommar brygga 2 påtalades.

Kaj: Båtförsäljning. Cluister ordnar "annons" och e-post till Jerker 15r inSraude på GSS

hemsida.

$47 Nästa nsäte
Nästa möte besh®tdes tN 02%5-02
Övriga styrelsernöten beslutades till 06/06, 05/09, 03/10, 07/11, 13/12 och halvårsmöte till 16/11

Mötets avslutande
Jan Hansmn tacirade för visat mtresse och Srldarade mötet avslutat.

Vid prrWhollet

Tord%elin J Johansso

2(2)



Grötviks Segelsällskap

Stvvelsemöte

Tid: Torsdagen den 02 05 2002 kl. 18.30

Plats: Grötviks Segelsällskaps klubbstuga., Grötvik

Närvarande: Jan Hansson (ordf.), Lars-Erik Arvidsson, Jan Johansson. Kaj Johansson,
Christer Nilsson, Tord Welin, Lars Anell, Leif Gudmundsson, Peter Graf (adj)

Mötets öppnande
Ordförande hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat.

$50 Val av justeringsman
Att jämte ordföranden justera dagens protokoll valdes Jan Johansson

$51 Föregående protokoll
Sgvelseprotokoll från den 04-04-2002 godkändes och lades till handlingarna.

g52 Inkomna skrivelser
- Nyhetsbrev lån Seglarförbundet
- Halmstad Energiverk erbjudande om biljetter till Riddarspel i Norrvikens Trädgårdar
Rapporten godkändes.

g 53 Kassörens rapport
Bordlades till nästa möte

g 54 Hamnrapport
Stolpar till belysning brygga 9 o 10 2 st monterade
Hamnansvarig och Urban Larsson Elkontakt AB har utfört el-besiktning.
Besiktningsprotokoll bilägges detta protokoll. Styrelsen beslutade att de åtgärder som
påtalas i besiktningsprotokollet skall åtgärdas av hamnansvarig.
Beslutades att belysningsstolpe på kommande flytbrygga skall vara inklusive elskåp.
Beslutades att hamnansvarig skaffar pris på elskåp i olika utförande till nästa möte för
eventuell komplettering med fler skåp. Se protokoll från 2001-04-05 g 16.
Med anledning av förfrågan från en GSS- medlem meddelar styrelsen att fendrar eller
dylikt inte tillhandahålls av GSS.

Rapporten godkändes.

$ 55 Slutredovisning av pirarbetet.
Styrelsen beslutade att godkänna faktura från Tekniska kontoret.

Rapport från forsäkringsansvarig.
Lars Anell redogjorde för GSS försäkringsskydd.
Beslutades att Lars kontrollerar möjlighet till försäkring av flytbryggan.
Rapporten godkändes.

tj 57 Rapport från seglingsansvarig.
Christer meddelar att Spangenberg Race går av stapeln den 10 augusti, förevisade förslag
på inbjudan och annonsplats i HP. Han behöver hjälp med att skaffa annonsörer.
Beslutades att kajplatser reserveras för kappseglingar med 3 st "2-kronor'* i Mattias
Björnfors regi vecka 31 (tid kollas av Christer till nästa möte).

Rapporten godkändes.

tj 58 Förslag till fordelning av styrelsearvoden
Styrelsen beslutade i enlighet med AU-s förslag.



Grötviks Segelsällskap

Semestervikarie Nr hamnhapten.
BåtplatsavgiSer och sköts@ av toalettbyggnad skall ombesörjas dels på lördagar och söndagar
under tiden 1/MV9 och måndagar till fredagar under hamnlatptens semester som itdaller &/7-2/8.
Uppgifterna skall skötas med eä morgon- och ett kvälls-pass.
Klara pass är vecka 8/7-21/7 som Leif G tar, 1-2/6 JH och 8-9/6 KJ.
Beslutades att till nästa möte planera tider «ä Srdelas inom styrelsen och att Tord ordnar
bolamgslish, per e-post eller fack i klubbstugsn.

GSS svar ang hyresnivå på båtbommar.
Ake Persson brev till Ulf Carlsson lades till handlingarna.

Ovnga frågor
1- JH delade ut SBU "Ramstadgar för båtklubb".

GSS-funktionärer, Beslutades att dessa handlmgar studeras, Sr att jämSras med GSS stadgar
och arbetssätt, till styrehemötet i selnemier och att Tord översänder GSS nuvaxande stadgar tiH
Lars-Erik och Christer.
2- Leif påtalar säkexbetsbrister framSrallt i imterhanmen. Styrelsen ger Leif och Peler i upixhag
att till nästa möte ta fram prislista på stegar mm.

Nästa möte
Nästa möte enligt plan 06O6%2

MNeta avslutande
Jan Hansson tackade för visat intsesse och förklarade mötet avslutat.

Vid p

Tord Welin Jan Hansson Jo
Sekr Ordf.
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BESIKTNING ELANLAGGNINGARGROTVIKS HANN
Närvarande: - - " :Ka j JolmissInt GSS' ..

. Urban QessoaEHaidiWAB. ';- -. -'-'-' " ."-"' -'

&ItInn Sr besiktning 200244-24.

BRYGGA 5
Uttagsbrunn i elpelare vid plats 521 ska bytas ut

BRYGGA 10
Elpeiaren SL upprostad och böf bytas ut

Samtliga elpelare.i harmen ska målas och smörjas upp.

Plåtskåpet till kranen på hIunnplanen Sr upgIrostat och bör bytas till ett mstfxitt skåp.

u I Q I 1p I l k~ gg s a k a tet

Eluttaget vid klubbstugan utv5nåigt på östra sidan ska bytas till petsåkert uttag med
jordfelsbrytare.
3 Ssuttag vid stugorna ska tas bort

vid stugorna bor utrustas med jordfelsbrytace.

GNtvik 2002-04-24

Urban Larsson. och Kaj Johansson



Grötviks Segelsällskap

Stvrelsemöte

Torsdagen den 06 06 2002 kl. 18.30

Plats: Grötviks Segelsällskaps klubbstuga., Grötvik

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

Mötets öppnande
Ordförande hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat.

tj 65 Val av justeringsman
Att jämte ordföranden justera dagens protokoll valdes Kaj Johansson

g66 Föregående protokoll
Styrelseprotokoll frän den 02-05-2002 godkändes och lades till handlingarna.

g67 Inkomna skrivelser
- Förfrågan från GSS-medlem om iläggningskärra för småbåtar. Styrelsen beslutade att
sekreteraren besvarar med att ansvar för landtransporter ligger på båtägaren.
- Klagomål från badande på badtrappornas utformning. Beslutades att ordförande svarar att
vassa grader kommer att åtgärdas snarast och eventuell ombyggnad sker efter badsäsongens slut.
Rapporten godkändes.

$68 Kassörens rapport
Alla utom ett fåtal har betalt sina avgifter.
Inkomster och utgifter följer budget.
Beslutade mötet att godkänna införskaffandet av 3 st 8-meters Y-bommar till brygga 5
inklusive tillbehör för ca 22 000:- SEK.
Rapporten godkändes.

$ 69 Hamnrapport
Förlängningsarbeten brygga 5 i stort klart.
Befintlig dykdalb diskuterades, beslutades att hamnansvarig och hanutkapten gemensamt
bestämmer vad som skall göras.
Flaggstångsfäste reparerad.
Brygga reparerad.
El-översyn påbörjad nya el-stolpar levereras till midsommar.
Röd/gröna- skyltar beställda.
Inbrottsförsök i duschautomaten. Utan att lyckas.
Vaktlistan dåligt bemannad. Jan Hansson kontaktar vaktkommittén för åtgärd.

Rapporten godkändes.

tj 70 Rapport från Säkerhetsansvarig
Beslutades att säkerhetsinspektion utförs inför vintersäsongen av säkerhetsansvarig och
hamnkapten.

tj 71 Rapport från försäkringsansvarig.
Flytbryggan går, för närvarande. inte att försäkra mot annat än brand.
Beslutades att Lars kontrollerar om olika försäkrmgar, SBU eller SSF, kan användas på olika
bryggor för att minska försäkringskostnaderna.
Rapporten godkändes.



Grötviks Segelsällskap

tj 72 Rapport från seglingsansvarig.
Christer har med godkänt resultat genomgått utbildning av seglingsledare.
Tveksamt om utbildningsseglingar med 3 st "2-kronor" kommer att genomföras, för få
anmälda.
Beslutades att seglingskommittén sanunankallas för planering av Spangenberg Race och
att kommittén rapporterar till AU. Christer sammankallar.

Rapporten godkändes.

tj 73 Grötviksfesten 15/6
Jan Harmon kontaktar festkommittén.
Kaj Johansson undersöker möjligheten att hyra täckt kärra för musiken.
Tord Welin rapporterar från motorbåtskommittén att tänkt "fisketävting" ställs in,

tj 74 Semestervikarie för hamnkapten.
Beslutades att Kaj Johansson kontrollerar med sin son Ola om veckorna 28-31.
Beslutades att Petr Graf undersöker med Arbetsförmedlingen vilka regler som gäller för
ungdomar vid anställning som sommarvikarie eller liknande.

tj 75 Boj båten.
Beslutades att antaga erbjudande från Sarutarpsvarvet om att plasta in båten för en summa av
10400; - SEK exkl moms. Beslutades också att båten kan hämtas efier september månads
utgång och levereras till GSS senast 1:a april 2003.

g 76 Uppsägning av båtplats
Med anledning av förfrågan Sån en båtplatsinnehavare vad som gäller vid uppsägning av plats
under pågaende säsong framgår av "GSS Ordningsföreskrifier för Grötviks hamn" att

75 % av den platshyra som GSS får in på en eventuell tillfällig platsuthyrning kan
återbetalas

Mötet beslutade att plats som hyrs efter den 1:a juli debiteras med halv avgift.

g 77 Övriga frågor
1- Kaj efterlyser uppdatering av GSS hemsida angående sty~elsemedlemmar mm. Tord ordnar

detta.
2- Hamnkapten önskar att ett vindfång. tak och 2 sidor glasade väggar. vid entrétrappan till

kontoret byggs. Beslutades att ta upp detta till nästa års budget.
3- Beslutades att skänka 4 st stolar, över från nya möbler i klubbstugan, till Livbojen.

tj 78 Nästa möte
Nästa möte enligt plan 05-09-02

tj 79 Motets avslutande
Jan Hansson tackade för visat intresse och förklarade mötet avslutat.

Vid protokollet Justeras

Tord Welin Jan Hansson K aj Jo s o n
Sekr Ordf.
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Grötviks Segelsällskap
Stvmlsemöte

Torsdagen den 05 09 2002 kl. I 8. 30

Plats: Grötviks Segelsällskaps klubbstuga., Grötvik

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

$80 Mötets öppnande
Ordförande hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat.

tt 81 Val av justeringsman
Att jämte ordföranden justera dagens protokoll valdes Lars-Erik Arvidsson

g 82 Föregående protokoll
Styrelseprotokoll från den 06-06-2002 godkändes och lades till handlingarna.

tj 83 Inkomna skrivelser
- SISU Halland Idrottsutbildarna folkbildningscheck.
- Västkusten Båtförbund ang utbildning i sjösäkerhet .Beslutade mötet sända Leif 
Gudmundsson.

Halmstad kommun ang medverkan på turistkarta över Halmstad. Styrelsen tackade nej.
Gästhamnsguiden ang serviceavtal. Jan Hansson ombesörjer detta.
Inkommet anbud på segelsektionens båt Christer Nilsson meddelar anbudslämnaren at vi
avvaktar bättre bud. Annonsering i Båtbörsen till våren om godtagbart bud inte inkommer.

Rapporten godkändes.

Kassörens rapport
Påpekades vikten av att vara observant mot annonsskojare med anledning av felaktig faktura
från "Lokala Gula-sidorna".
Inkomster från gästplatsavgiAer kommer i år att överstiga budget med ca 7000: 
Inkomster och utgiAer följer budget.
Rapporten godkändes.

tj 85 Hamnrapport
Telfer behöver översyn. Utförs till ~intern,
Vågbrytaren klar, Jan Hansson kontrollerar med leverantören om de utfört eAerspänning av
kättingar.
Belysningsarbeten brygga 9 och 10 klart.
El-besiktning klart förutom plåtskåp till kran ätgärdas efter säsongen.
Badtrappor lvlts upp till hösten för ombyggnad.
Bojbåten hämtad för reparation, är i sämre skick än befarat, kommer att kosta 16000:- inkl
moms. Faktureras till våren.
Beslutade mötet att installera elstolpe vid uppläggningsplatsen på andra sida kanalen. Utförs
innan vår-rustningen börjar.
Peter Graf meddelar att Hans Arvidsson ritat skiss på vindskydd vid kontorstrappan. Jan
Hansson undersöker med kommunen om samma villkor gäller som vid renovering av
sanitetsbyggnad.
Åtgärder för att öka säkerheten, under badsäsong, diskuterades beslut om åtgärd behandlas
till våren.

Rapporten godkändes.

$86 Rapport från Säkerhetsansvarig
TV-Halland har visat ett kortare inslag om säkerhet. bevakning mm i Grötvik.
Rapporten godkändes.

tj 87 Rapport från försäkringsansvarig.
Ingen aktivitet sedan föregående möte..

l(2)
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Christer Nilsson redogjorde för Spangenberg Race
Rq~nten godkändes.

Rapport från mil j5ansvarig
Beslutade mötet att vid inköp till GSS i görhgsste mån även ta ~ ti ll mi l jövänliga
pmdukter.

Sjukvlkarie f5r hamnkaptea,
Beslutades att

Kamtotet hålls stängt
Jan Hansson kontaktar Telia ang Telesvar med hänvisning till Kaj Johansson
Postfhclet töms av Maj-Louise Larsson
Kaj Johansson samordna städning av sanitetsbyggnaden med hjälp av Leif Gudmundsson,
Lam@ri Arvulsson och Jan Hansson

$91 Stadgar;
Beslutades att AU och Jan Johansson arbetar vidare med framtagande av förslag att presesrteras

$92 Ovnga frågor
Kopia på brev angående mobil dieseltank och käna för småiQisägare till arkivering.
Bestuttsfes att Christer plockar hem klubbens PC för kontroll då förbindelse meflan dator och
sluivare krånglar. EveatueQ har Kaj Johansson en PC som GSS kan överta.

$93 Nästa aaNe
Nästa möte enligt plan 03-10-02

$94 Mötets avslutande
Jan Hansson behag, för visat intresse och förklaasfe mötet avslutat.

Tord Welin Jan Hansson
Sekr Ordf.
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Muvudidentitet

Från: "Tor d Welin" <ord.weiin@teha.com»
Till: (e vert .grahn©eta.tele nordis.se»
Skickat: den 17 april 2002 20:17
Ämne: Fw: Drivmedel

Original Massage
From: Tord Welin
To: evert. rahn e ta.telenordia.se
Sent: Tuesday, April 18, 2002 8:11 PM
Subject: Drivmedel

~ E vert Grahn
Konvojvägen
Halmstad

Halmstad 200-04-18

Drivmedel i Grötviks hamn

Med anledning av ditt förslag i e-post av den 200242®3 att inrätta någon form av bensinförsälining i hamnen

vid styre lsemöte 2002-04-04 $43 beslutat att, etter utredning av säkerhetsrlsker och säkerhetsavstånd, inte
har styrelsen för GSS

gå vidare med frågan.

Med vänlig hälsning

Styrelsen for GSS l Tord Welin sekreterare

2002-09-17



Rolf Carlsson

GSS tillhandahåller dess medlemmar fri iläggningsramp och motordriven kran, med två fria
lyft per säsong, Qr sjösättning och upptagning av deras båtar.
Transport till och från dessa anordningar åligger enskild medlem.

Med vänlig hälsning

Grötviks Segelsällskap

7-27

Tord%elin
Sekr



Gr5tviks Segelsällskap

Onsdagen 25-9-2002 kl, 1$,00

Grtäviks Segelsällskays klubbstuga., Grtkvik

Närvarande: Jan Hansson (ordf.), Jan Joiumsson, Maj-Louise Larsson, Tord%elin

Förslag till nya stadgar för GSS, att framläggas vid ha&hsmötet den 16/11%2, gicks igenom
och AU beslutade Sreiägga styrelsen detta vid nästkommande styrelsemöte.

Tord el in



Grötvihs ~ hay
Art: AQ

Tlk Totaiay a 1 0-10-2002

P hts: Tcial m n ä e

NSnaenaia: JanHiuestnt(aacK), Jan Jolensaat, ~ jGxim Lesaat, Tacd%eSnach Qnistsr Nilaaa afjg.

itutade AU ge Qnistsr i gyd~attblpa onsy dator, fainihat Ceayai, tillhmtaet Sr on
hetaad av SS00:-+ moms.



Grötviks Segelsällskap
Styrelsemöte

Tid: Torsdagen den 07 I 1 2002 kl. 18.30

Plats: Grötviks Segelsällskaps klubbstuga., Grötvik

Närvarande: Jan Hansson (ordf.), Lars-Erik Arvidsson, Jan Johansson, Kaj Johansson, Maj-Louise Larsson.
Tord Welin, Lars Anell, Leif Gudmundsson, Peter Graf (adj), Tommy Lindgren (vaktkommittén
pkt 110-118)

tj 110 Mötets öppnande
Ordförande hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat.
Punkt 9 på dagordningen, g 118, ändras irån rapport från seglingsansvarig till rapport från
vaktkommittén,

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

Föregående protokoll
Jan Hansson återkommer om efterspänning flycbrygga.
Protokoll från AU-möte 10/10O2 bilägges detta protokoll, datorn och faktura anlänt. maskmen
ännu ej inkopplad.
Styrelseprotokoll från den 03/10-2002 godkändes och lades till handlingarna.

$ 113 Inkomna skrivelser
SSRS tack för bidrag, inkomst av cykeluthyrning.
Västkustens Båtförbund kallelse till extra förbundsstämma, ordförandekonferens, förslag till
dagordning samt höjd avgift med 10:-,från 43:- till 53:-, per medlem.
Svenska SjöRapporten från Svenska Sjö.
SISU inbjudan till "Forum för utveckling Ledarfocus",
Hallands Idrottsförbund offert på kuvert med logo.
Rapporten godkändes.

Kassörens rapport
Inkomster och utgifter följer budget.
Förväntad resultat vid årsskiftet ca +200000:-.
Rapporten godkändes.

$ 115 Hamnrapport
Vattnet avstängL 3 st sönderfrusna kopplingar lagade.
Beslutades att hamnansvarig undersöker om muddring måste företas våren 2003 samt
lokalisering av och förslag på eventuella åtgärder på sten utanför brygga 8.
Rapporterade Ordf om ett möte som han och Ake Persson haft med Alf Pettersson och Tommy
Hallén från Hahnstads kommun angående vatten 4, avlopp och avtalet GSS-Kommunen.
Rapporten godkändes.

tt 116 Rapport från Säkerhetsansvarig
Leif Gudmundsson. Kaj Johansson och Jan Hansson ges i uppdrag att lösa säkerhetsstegar fiån
bryggor.
Rapporten godkändes.

tj 117 Rapport från försäkringsansvarig.
Vid kontakt med försäkringsbolaget har påpekats vikten av att besiktningsprotokoll upprättas vid
varje besiktningstillfäiie.
Vid förra styrelsemötet beslutad inventering företas snarast vid tidpunkt som samordnas med Jan
Johansson och Peter Graf.
Rapporten godkändes.



Grötviks Segelsallskap

$11$
Arets bevalming har enligt kommittén varit hka dålig som Srra året var bra
Beslutades att vaktkomnnttén Srelägger Akmnötet Srslag på hur hanmbevaknmgen på bästa
möjliga sätt skall organiseras.
Bestuhxies att Tommy Lindgren kontaktar Jan Hansson när koma~ S rs lag är khrt
Rapporten godkärdes

Rapport från mil jlansvarig
Bordlades.

Beslutades att
E@er små Justertnlyar Srelägga 'h4rstnätet Srslag ttll "
~ 7>

$ 121 Avgiver 2003
Beslutades om 200:- SEK i köplatsavgift
Beslutade mötet att inSra avgift Sr vakt- eller arbetsplikt enligt kotnrnaraie Srslag irån
vaktkommittén enligt g 118.
Beslulade mötet i övrigt att Sreslå Nkrtanötet aSWhuhttde avgifter Sr år 2003.

Pgrslag till dagordning f5r halvåmelltet.
Förelagt förslag godkändes.

Förslag till program Sr halvårsmgtet
Iunget Srslag Sreligger.

Ovnga frågor
Ytterhggare elt anbnd på motorbåten inkommit men Srkastat tills vidare.

Nästa mgte
¹s ta möte enligt plan 13/1242

Mötets avshrtande
Jan Hansson tackade Sr visat intresse och Srklarade mötet avslutat.

,: Vid paNolrallet

-.~J~
Tord Welin
Sekr
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Grötviks Segelsällskap
Styrelsemöte

Tld: Fredagen den 13 12 2002 kl. 18.00

Plats: Grötviks Segelsällskaps klubbstuga., Grötvik

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

tj 127 Mötets öppnande
Ordförande hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat.

g 128 Val av justeringsman
Att jämte ordföranden justera dagens protokoll valdes Leif Gudmundsson

$ 129 Föregående protokoll
Styrelseprotokoll från den 07/11-2002 godkändes och lades till handlingarna,

tj 130 Inkomna skrivelser
SISU presenterar Kristian Wrethander som ny medarbetare.
Halmstads renhållningsbolag ang nya avgiver mm.
Gästhanutsguiden ny klassning av Grötviks Hamn och dess utrustning vilket renderat våra
anläggningar högsta poäng på alla punkter.
Halmstads Stadskuponger förfrågan om att sälja deras kuponger styrelsen avböjer.
Anna Tidlund anmäler sitt intresse av att sköta jolleträning sommaren 2003 ordförande
kontaktar för vidare information frågan bordlades till nästa möte.
SBU ang bingolotto, båtlotteri, miljöombud mm Sågan bordlades till nästa möte.
Halmstad Kommun tekniska kontoret uppsägelse av nyttjanderättsavtal per 3 1/12 2003 och
samtidigt en inbjudan till förhandlingar om nytt avtal per 1/1 2004. JH skickar ut skrivelsen
med bilaga till samtliga styrelsemedlemmar snarast att studeras till nästa styrelsemöte.
fragan bordlades till nästa möte.
Rapporten godkändes.

tj 131 Anbud på GSS-båten
Ett nytt skriftligt anbud har inkommit till stvvelsen från Kenneth Elofsson på 30500; 
trågan bordlades till nästa styrelsemöte.

tj 132 Vppdrag från halvårsmötet
Frågan bordlades till nästa möte.

g 133 ¹sta möte
Nästa möte o~nsda IS /01-03 kl 18

$ 134 Övriga frågor
Behov av muddring, har vid rådande lågvatten framkommit. mellan brygga 8 och 9.
TC, Transport Centralen, har kommit med förslag till muddring av ca 1000 m3 till en
kostnad av 65000:- exkl moms under förutsättning att muddringsmassorna får tippas i
kolbrottet. Hamnkapten ges i uppdrag att undersöka ev miljökonsekvenser och tillstånd. I
övrigt skall enligt tidigare st>mlseprotokoll undersökas om muddringsbehov föreligger. Kaj
Johansson och Peter Graf lämnar ra pport senast vid nästa möte.
Ordförande lämnar ut förslag till befattningsbeskrivning att behandlas vid nästa
styrelsemöte.



Grötviks Segelsällshap

$ 135 M5tets avslutande
Jan Hansson tackade Sr visat intresse och Shklarade mötet avslutat.

Tord Welin Gudmundsson
Sdcr
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