
Grötviks Segelsällskap

Styrelsemöte

Ttd: Onsdagen den 15 01 2003 kl. 18.'

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)

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

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

Föregående protokoll
Från förgående protokoll noterades att. efter kontakt med, Anna Tidlund hennes erbjudande inte
är aktuellt för GSS.
Styrelseprotokoll från den 13/12 2002 godkändes och lades till handlingarna

Inkomna skrivelser.
Grötviks båt- och fiskestugeförening kallelse till årsmöte
Energiverket ang reviderad nätavgift
SISU Hallandsidrotten div bidrag. Ej aktuella för GSS.
Gästhamnsguiden Peter Graf beställer 25 ex.
SBU ang miljöträff på båtmässan i Göteborg beslutades att Lars-Erik Arvidsson
representerar GSS.
Rapporten godkändes.

Kassörens rapport.
Inkomster och utgifter följer budget.
Rapporten godkändes.

Hamnrapport.
Bojbåt levereras vecka 304
7 st räddningsstegar monterade vid bryggor
2 företag inbjudna att lämna pris på muddring i hamn och inlopp. Eventuell
propellermuddring i inloppet utreds av harnnansvarig.
Beslutades att hamnansvarig upprättar plan för underbållsarbeten under år 2003.

Rapporten godkändes.

Rapport från Säkerhetsansvarig.
Frälsarkransar till stegar enligt $ 6 beställda.
Rapporten godkändes.

Rapport från försäkringsansvarig.
Inventering har utförts och visar att vi har inventarier till ett anskaffningsvärde på ca 1500 sek.
GSS har en försäkring till ett värde av 150' sek vilken kostar 1500:-/år.
Beslutades att försäkringsansvarig upprättar en förteckning på försäkrat gods.
Rapporten godkändes.

Rapport från ungdoms och seglingsansvarig.
Seglingsaldiviteter enligt kalendarium under g 18 nedan.
"SWANIA" sup kommer att fortsättas under nytt namn och med nya sponsorer dock inga
tävlingar i år.
Rapporten godkändes



Grötviks Segelsällskap

tj 10 Rapport från miljöansvarig
Beslutade mötet att undersöka möjligheten att införskaffa "Båtlivets Miljö" utgiven av SBU att
utdelas till GSS medlemmar i samband med utskick av medlemsinformation. Ordförande
kontrollerar tillgång och pris hos SBU.
Rapporten godkändes.

Anbud på GSS-båten.
Beslutades att:

Godta Kenneth Elofssons bud med förbehåll om att datum för avhämtning kan överenskommas.

$12 Anskaffning av båtkärra för i och upptagning av mindre båtar.
Beslutades att iordningställa kärran. som friställs när GSS-båten säljs, för lätta båtar under 5,0m.

tj 13 Skyltar mot badforbud i hamninloppet.
Beslutades att Kaj Johansson inköper skyltar att placeras på nocken brygga 10 och vid
flytbryggan.

Bemanning på hamnkontoret sommar resp vintermånaderna.
Beslutades att AU, hamnansvarig och hamnkapten arbetar fiam förslag. Jan Hansson
sanunankallar.

g 15 Semestervikarie för hamnkapten.
Beslutades att AU, hanuensvarig och hamnkapten arbetar fiam förslag. Jan Hansson
sammankallar.

g 16 Bevakning av hamnen 2003.
Beslutades att ordförande tar kontakt med bevakningskommittén och återkommer med förslag
till nästa styrelsemöte.

$17 Godkännande av befattningsbeskrivning för styrelsen.
Godkändes efter smärre justeringar. Förslag bilägges.

g 18 Förslag till kalendarium Sr 2003.
Förslaget godkändes eAer ändring av datum för möte i september.
Beslutades att kalendern anslås på anslagstavla.
Förslaget bilägges.

g 19 Ovriga frågor.
Förslag på aktiviteter under konunande säsong till nästa möte
Beslutades att kalla valberedningen till nästa möte
GSS har utbytt prislistor med Skallkroken
Meddelades att gymnastiken börjat för våren
Kenneth Elofsson har skänkt en video vilken tacksamt tas emot
Beslutades att Leif Gudmundsson skaffar en nvare TV genom Kretsloppan

tj 20 Mötets avslutande.
Nästa möte enl plan den 13 februari
Jan Hansson tackade för visat intresse och förklarade mötet avslutat.

Vi protokollet Justeras
(

Tord Welin Jan Hansson an Johans n
Sekr Ordf.
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2003-01-16

BKFATTI.'6NGSBKSKRIVNING
För funktionärer i Gr5tviks Segelsällshap

Ordf5rande
OrdSranden har följande ansvar och uppgifter. Ordföranden
• har huvudansvaret inom styrelsen och är Sreningens ansikte utåt.Han ska

noga följa Sreningens verksaaket och se till att övriga ledamöter Qr
tillräckliga upplysningar så att de kan sköta sina uppdrag på ett riktigt
sätt.Han ska se till att stadgarna följs och att sammanträden hålls
regelbundet och när det behövs

• ska leda styrelsens sammanträden
• ska se till att det förs protokoll vid sammanträdena

har utslagsröst vid styrelsebeslut
• ska driva idéer och &amtids&ågor
• ska vara föreningens kontaktman med myndigheter och andra

organisationer.
• ska ta beslut i vissa &ågor mellan styrelsemötena där hela styrelsens

medverkan ej erfordras.
• Är den som ytterst ska se till att alla styrelsebeslut blir verkställda

Vice ordf5rande
Vire. nrdfArande intr%Rw' n%r nrrl&ranrlen Ar frAn~rande virl



Sekreterare
Den person som utses ska
• ti l lsammans med ordföranden förbereda styrelsens sammanträden och

föreningens föreningsstämmor.
• fö ra protokoll över styrelsesammanträdena.
• fö rvara skrivelser mm.
• se till att styrelsens beslut verkligen genomförs.
• göra förslag till verksamhetsberättelse.

~H
Den person som utses ska
• ansvara för hamnkontorets drift inför styrelsen
• ansvara för hamn och hamnområdets drift
• organisera och följa upp underhållsarbete
• in fordra kostnadsuppgifter för underhåll och forbättringsarbeten
• organisera och närvara vid besiktning av hamnens anläggningar
• de lta i styrelsearbetet

M~l' "
Den person som utses ska
• vara kontaktperson mellan miljöorganisationer (Västkustens Båtförbunds

miljöansvarig, länsstyrelsen och sjöfartsverket m.m.) och GSS i miljöfrågor
angående verksamheten i hamnområdet.

örsäkrin sansvari
en person som utses ska

• kontrollera att föreningens egendom är ordentligt försäkrad
• vara kontaktperson mellan Svenska Sjö och GSS medlemmar ang.

båtförsäkring.

Säkerhetsansvari
Den person som utses ska
• kontrollera att säkerhetsföreskrifterna efterföljs.
• organisera besiktning och uppföljning av säkerhetsanordningar i

hamn området.
• organisera och informera om personligt handhavande av utrustning för ett

säkrare båtliv.



~S
Den person som utses
• ska organisera och ansvara Sr kappseglingar i föreningens regi.

~tl d
Den person som utses ska
• ska organisera och Slja upp ungdomsverksamheten i föreningens regi.

~IT
Den person som utses ska
• ansvara för att Sreningens datautrustning fungerar

Aktivitetsansvari k l ubhmäs re
Den person som utses ska
• organisera föreningens sammankomster
• komma med Srslag till styrelsen och organisera föreningens fester
• ansvarar Sr klubbhusets renbkllning och funktion
• sammankallar festkommittén vid behov



rHl Gräm S ha s I n ri m 2 0 03

15 ym. StyM < emäte plats klubbstngan

13 feb. Styrelsemöte plats klubbstugan
15 feb. Si sta datum+r motioner till dnmötet

Styrelsemote plats klubbstugan

11 mars Kal lel se och dagotrbttng får årsmötet

29 mars Årsm N e kl. 10 plats folkets hus, Stenluqgetiet konstituenuale styrelsemöte

10 apri l Styre lsemöte plats ktulkstugan

8 maj Styrel semöte plats klubbstugan

12 jurn Styrelsemöte plats klubbstugan
14j uni Gråtseglingen gbrslag)

7 aug Seglingskommittén måte ang. Spturgenberg race

16-1 7 aug S p sn genberg race

Styrelsemöte plats klubbstugan

Styrelsemöte plats klubbstugan

Styrelsemöte plats khrblsttugan

7 nov Kallelse och dagordning får halvdrsmötet

Halvårstnött' plats folkets hus Stettlarggenet

12 dec Styrelsemöte jul plats klubbstugan



Grötviks Segelsällskap
Art: AU

Tisdagen 2841 2003 kl. 18.'

Plats: Grötviks Segelsällskaps klubbstuga., Grötvik

Närvarande: Jan Hansson. Jan Johansson, Tord Welin AU
Peter Graf, Kaj Johansson adjungerade

Planering av sommarens arbetsuppgifter
-A Kontrol l av toaletten lörd-sönd och helger aprilaktober

- beslutades att ej tillsätta extra personal för kontroll av sanitetsbyggnaden

Anvisning av gästplats och att ta emot hamnavgiAer kvällar och helger 15 maj 
15 september
- beslutades att detla uppdrag ges till vaktstyrkan, instruktioner arbetas fram av
ltamnansvarig och harnnkapten

Semestervikarie för hamnkapten
- beslutades att tömning av postfack utförs av Jan Hansson och Jan Johansson
- beslutades att:
för skötsel av toaletter. miljöstation, trekammarbrunn. yttre miljö. städning av
klubbstuga, förvaring av inkommande gästplatsavgifter mm:
anställa en intresserad ungdom eller pensionär 3 timmar, 8 - 11 5 dagar i 4

veckor + 2 introduktions- dagar till en kostnad av brutto 6500 SEK.

Muddring
Beslutades att beställa muddring av 800-1000 m3 enligt bifogad offert från Rohde Nielsen A/S
Köpenhamn.
Tillstånd för tippning av muddermassor har kontrollerats hos Anna-Lena Olsson Miljö-/Hälsa
Halmstad Kommun, hon onskar närvara vid muddringens uppstart Hanmattsvarig kallar.

Skrivare
Kontorets skrivare inlämnad hos Office för prisförslag på service/reparation
Beslutades att, om det ej är ekonomiskt (ca 1000:-) eller besked om datum för reparation ej kan
lämnas, Jan Johansson tillsammarts med Peter Graf skaff en ny för ca 3000: 

pten
Besl e s att föreslå styrelsen att lönen för hamnkapten regleras enligt genomsnittshöjning
inom

Vid protokollet J ust

l l 4 ( ' U 1 i . ~ ~
Tord Welin Jan Hansson an Jo n

'Ordf
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Gr5tviks SegebHlskap
Box 70l6.
S ~ O 7

Nyhavn den 28. januar 2003.
Fax nr. 0046-35 I 7 39 68.

Att. Jan Hansson.

Vedr. Rens

~ I ak for venlig modtagelsc den 27. januar i Gn5tvik.

For god ordens skyld skal vi hcnned bckreftc de tilbudte enhedspriser.

Etablering SKK 8.000;
Muddriag, pr. sa3 5l4 

Det bcmicrkes, at de anferte priser er incl. moms. og til orientering kan vi oplyse, at Rohde Nielsen
cr registreret som hrma i Sverige.
Vi har unåcrsegt, om vi kunnc slippe for at oplmeve moms (mervärdskatt) på grund af Segel 
',sällskapets sebus som ideel forening, men det er ikke realistisk.

Forudsatningen for den billige etableringskostnad er, at vi kan gå direkte frus Varberg til Ch5tvik,',
og umiddelbart starte på rensmuddringen,

I'or muddringcn gelder, at antallet af m3 opmåles i lasten, og muddermassorna klappes i tip 
området ca. 4 sjömil fra havneindloppet på ca. 17 m vanddybde.
I3et er oplyst. at Grbtviks Segelslllskap har tilladelse til at klappe muddennassorna, og udferelses 

I tldspunktet er meddelt til Miljdmyndigheterne, som ikke har bemarkningcr til dct påtänkte.

Der muddres i henho)d til pejlcplanen. Det drcjer sig om indscjlingen ved flydcbroen og det~
nordlige molei}ovede samt bakom molen på vej ind til småbåtshanmen, og vi vil samtidig fors@ge at~
fjerne dcn sten, som ligger midt i ha~vinet.
Vi vil cudvidcrc va:re behjalpelige nM flytningen af ankerstenene ved flydcbroen, men det pra'.-~

~ c iseres, at vi ikke påtager os noget ansvar for skader på iueder og beton i forbindelse med en
forsigtig håndtering.

, Dcn anferte m3-pris ga.'lder }nuddring og klapning af sand, men hvis De ensker at åcnytte Dem af
~ skibet til andre formå), er timeprisen SEK 4.000,- incl. mervtrdskatt.

Vi håber, at De vil benytte Dem af vort tilbud, og vi ser frem til et godt og kreativt samarbejde.l

e ve ' h i l sen
l n 'A/S

rik Sims~n~

,CVRwu/VA.T. Id no. OK 198855& Bsnls: lJnlbsnk - GiauPoeasl wc, b092551



Grötviks Segelsällskap

Styrelsemöte

Tid: Torsdagen den 13 02 2003 kl. 18.

Plats: Grötviks Segelsällskaps klubbstuga., Grötvik

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

Valberedningen, genom Dan Johansson, informerar sig om intresset bland de närvarande för
styrelseuppdrag.

tj 21 Mötets öppnande.
Ordförande hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat.

tj 22 Val av justeringsman.
Att jämte ordföranden justera dagens protokoll valdes Kaj Johansson

tj 23 Föregående protokoll
Stymlseprotokoll från den 15/01 2003 godkändes och lades till ltandlingarna.

tj 24 Godkännande av AU-protokoll
EAer ändring av punkt:

1C till
- att omfatta även 1 timmes skötsel av sanitetsbyggnaden på lördagar och
söndagar
- att säsongen är Sn midsommar till skolstart
- att ersättningen är 100:-/timme vardagar och 150:-/timme lördagar och
söndagar
- att ordförande är ansvarig för anställningen

4 till
Att fri lönesättning gäller med HTF-s awM som grund

godkändes protokollet och lades till handlingarna.

g25 Inkomna skrivelser.
Halmstad kommun Miljö o Hälsa ändrad avgift för tillsyn enligt miljöbalken se bilaga
Energiverket ang nytt avtal Jan Hansson och Jan Johansson kontrollerar alternativ till nästa
möte.
Gästhatnnsguiden om momsregler mm
Håll Sverige Rent ang blå flagg Lars-Erik Arvidsson handlägger.
Sjöfartsverket ang avfallsservice Lars-Erik Arvidsson handlägger.
VBF Västkusten Båtförbund ang föreningsstämma den 22/343 Jan Hansson representerar
GSS.
Rapporten godkändes.

tj 26 Kassörens rapport.
Preliminär balansrapport och avskrivningsplan presenterades. Bilagda
Rapporten godkändes.

tj 27 Bokslut
Kassören skriver bokslutsrapport till nästa möte.

tj 28 Budgetplanering
Bilagt förslag till underhållsarbeten till en kostnad av ca 85000:- inkl oförutsett godkändes.

tj29 Hamnkaptens lön
Beslut togs om att höja Peter Grafs lön med 300:-/månad från och med 03-02-01
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$30 Hamnrapport.
Segelsektionens båt såld
Rapporten godkändes.

tj 31 Rapport från Säkerhetsansvarig.
Brandskydd i båtklubbar se bilaga.
Rapporten godkändes.

tj 32 Rapport från forsäkringsansvarig.
Beslutades att höja lösöreförsäkringen ti1
Beslutades att säga upp motorbåtsförsäic

g 33 Rapport från ungdoms och seglingsan
Christer Nilsson och Jan %htutoson återl
ungdomsverksan4eten skall bedrivas.
Planeringen för Spangenberg Race forts
Grötseglingen tidigarelägges till 31/5 fö
Rapporten godkändes

Rapport från miljöansvarig

Save The Northsea
Milj öavgifter
Acrylatbensin
Avfallshantering
Miljösugstation vilket saknas i alla Halmstads gästhattutar.

Rapporten godkändes.

tj 35 Rapport från Grötviks Båt 4 Fiskestugeförenings årsmöte.
Förutom sedvanliga årsmötespunkter har stugavgiften höjts till 870:- per år.
Jan Hansson informerade på mötet om uppsägning för omförhandling av arrendeavtalet för GSS.
Jan Hansson får i uppdrag att undersöka möjligheten för GSS att överta onumrerad stuga bredvid
milj östahonen.
Rapporten godkändes.

g 36 Förslag till bevakning av hamnen 2003.
Beslutade mötet att bevakningen av hamnen skall ske enligt förslag från vaktkommittén och
framtagen vaktlista. Se bifogat: instruktion, brev tiH båtplatsinnehavare och vaktlista.

g 37 Övriga frågor.
Kontorets skrivare åtgärdad och klar (kostnad 350:-)
Kenneth Elofsson skänkt ett dokumentskåp vilket GSS uppskattar och tackar för
Ny kopiator till kontoret köps in av Christer med bistånd av Jan Johansson och Maj-Louise
Larsson
Beslutades att Leif Gudmundsson undersöker möjligheten att införskaffa en "TV- arm" att
fästa på väggen.
Kaj Johansson föreslår att Bengt Rosberg utses till hedersmedlem i samband med
kommande årsmöte vilket mötet godkände.
Inför nästa möte som är det sista före årsmötet emottages förslag till kommande
verksan&etsplan av ordföranden eller sekreteraren.
Beslutades avsätta inkomst från båtförsäljning tiH inköp av jollar för ungdomsverksamhet
Beslutades att 30 000:- reserveras i kommande budget för ungdomsverksamhet
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M4tets avslutande.
N~ mRe enl plan den 6 mars
Jan Hansson tttekade Sr visat intresse och Qrklarade mötet avslutat,

Tord Welin Jan Hannen
Sekr Ordf.

3(3)



Grötviks Segelsällskap
Styrelsemöte

Tid: Torsdagen den 06 03 2003 kl, 18.

Plats: Grötviks Segelsällskaps klubbstuga., Grötv&

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

tj 39 Mötets öppnande.
Ordförande hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat.

Val av justeringsman.
Att jämte ordföranden justera dagens protokoll valdes Maj-Louise Larsson

$41 Föregående protokoll
Styrelseprotokoll från den 13/02 2003 godkändes och lades till handlingarna.

lnkomna skrivelser.
SBU Trygg-Hansas båtklubbsförsäkring
SISU idrott o utbildning
Energiverket ang elavtal som löper på 12 månadet per 31/12 och gäller till den 3 1/12 2003.
Naturvårdsverket ang miljöavgift. Jan Hansson har överklagat hos Miljö o Hälsa.
Svenska Seglarförbundet ang avgiiter funktionärslista mm.
Svenska Seglarförbundet ang seglardagen
Rapporten godkändes.

g43 Kassörens rapport.
.Kassörens rapport och balansrapport godkändes eAer vissa justeringar Bilaga

g44 Förslag till verksamhetsplan och budget
Godkändes se bilaga.

tj 45 Fastställande av röstlängd for årsmötet
Beslutade mötet att medlemsförteckning föreslås gälla som röstlängd.

g 46 Hamnrap port.
Kopiator levererad till kontoret i övrigt gäller vinteraktivitet.
Rapporten godkändes.

Rapport från Säkerhetsansvarig.
Leif Gudmundsson förbereder sjösäkerhetsgenomgång för intresserade medlenunar att
genomföras under våren.
Betonggrisar kompletteras utefter kajkant brygga 6 som hinder för bilar och dyl.
Rapporten godkändes.

Rapport från försäkringsansvarig.
Motorbåtsförsäkring uppsagd.
Lars Anell anmäler antalet medlemmar till försäkrmgsbolaget och undersöker alternativa
försäkringar för "OPPI"-båtar.
Rapporten godkändes.

Rapport från ungdoms och seglingsansvarig.
Mötet beslutade att köpa 3 st OPPI segeljollar.

$ 50 Rapport från miljöansvarig
Bordlades
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$51 Ovnga frågor.
Beslutades att Jan Hartsson understker vem som äger "lnunnboden"
Anka Scbayx ang debitering av mammulbom
Scorett har lämnat erbjudande om att skicka med reklametbjudatnle tillsannnans med GSS

Beslutades att Kaj Johansson kontaktar postum om de kan köra ut till GSS brevlåda istället
för att vi har en yos@ox.

Mötets avslntande.
¹sta möte är konstibterande styrelsesnäte efter årsmätet den 29 mars
Jan Hannen tackade Sr visat intresse och Srldaaxie mötet avslutat.

~ ~ c
Tord Welin Jan Hansson Maj-Louise Larsson
Sekr Ordf.
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Grötviks Segelsällskap
Konstituerande Styrelsemöte

Tid: Lördagen den 29-3-2003 direkt eihr årsmötet

Plats: Folkets Hus, Stenhuggeriet

Mötets öppnande
OrdSrande Jan Hansson Srklarade mötet öppnat.

Ual av justeringsman och sekreterare
Att jämte ordSranden justera dagens protokoll valdes Jan Johansson
Till sekreterare valdes Tord Welin

Styrelsens konstituerande
Följande valdes till:
Vice ordSrande: Tord Welin
Selaeterare: Tord Welin
Kassör. Jan Johansson
Hamnansvarig: Kaj Johansson
Segbngsansvarig Christer Nilsson
Miljöansvarig. Lars-Erik Arvidsson
Försäkringsansvarig: Lars Anell
Säkertunsansvarig: Leif Gudmundsson
IT-ansvarig: Christer Nilsson
Ungdomsansvarig: Christer Nilsson

Firmatecknare
Till firmatecknare var Sr sig utsågs:
OrdSrande: Jan Hanssen 340319M36
Kassör: Jan Johansson 37082M611

Dessa paragrafer Srklarades omedelhut justerade.

kriga frågor
Inga övriga &ågor

Nästa möte
Nästa möte Sreslås hållas i klubbstugan torsdagen den 10i4-2003 kl 18'

Mötets avslutaade
Jatr~ n S rkl arade mötet avslutat.

Uid protokollet Justeras

Tord Welin Jan Hansson Jan J~ on



Postgirot

2003464$ Datum

Grötviks segelsällskap Andreais Green Referens

Grötviks hamn 08-534934?2 Tel
302 40 HALMSTAD Fax

Mobil

Postgirokonto 2& 81 28-2

Vi skickar tillbaka Er anmälan om adressändring/blankettbeställning som inte har skrivits under enligt
den underskriftsuppgift vi har Sr kontot.

Om andring har skett i rätten att teckna kontot, ber vi Er att fylla i bifogade underskriftsuppgiA och
återsända den tillsammans med bes kt utdra ur 'usterat rotokoll, som utvisar tecknin - en eller +
firmateckningen. Det måste &amgå av protokollet vem som är v att disponera föreningens medel.

SAMTLIGA HANDLINGAR ÖNSKAS ETER

Med vänlig hälsning

Postgirot
t

Porr.'g j ~ j r i r < r
ck W<,

Bilaga i t (~r icncphi 5<'->/(

Postgirot
105 T1 Stockholm
pootgkot an dal i Noidaa Bank Svwiga AB (pubt) arg4nnms nr 50201 0-5525%620004105 etyndaana aata Slockhdm ruor~ea>>
Gtg215



Postgirot UNDERSKRI FTS UPPGIFT/F ULLMA KT
för postgirokonto
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Grötviks Segelsallskap

Utdrag ur

Grötviks Segelsällskap

Konstituerande Styrelsemöte

Tid: Lördagen den 29-3-2003 direkt efter årsmötet.

Plats: Folkets Hus, Stenhuggeriet

Firmatecknare
Till firmatecknare var för sig utsågs:
Ordförande: Jan Hansson 340319-4636
Kassor: Jan Johansson 370828-4611

Vid protokollet Justeras

Tord Welin Jan Hansson Jan Johansson

Att ovanstående utdrag är i överensstämmelse med originalet vidimeras

Marinda rn lycke Niclas Bagle
Stenbrottsvägen 5A Härdgropsvägen 31
310 42 Haverdal 302 41 Halmstad
035-12 42 70 035-369 55



Grötviks Segelsällskap
Styrelsemöte

Tid: Torsdagen den 10 04 2003 kl. 18.

Plats: Grötviks Segelsällskaps klubbstuga., Grötvik

Närvarande: Jan Hansson (ordf.), Lars-Erik Amdsson. Leif Gudmundsson, Jan Johansson, Kaj Johansson
Christer Nilsson, Tord Welin, Torbjörn Björnsson

g 53 Mötets öppnande.
Ordförande hälsade alla. speciellt nyinvalde Torbjörn. välkomna och förklarade mötet öppnat.

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

tj 55 Föregående protokoll
Efter förtydligande angående pris, 99@k-/st på OPPI- båtar
och att hatnnboden hyrs av Lars Eriksson till 2004
godkändes styrelseprotokoll från den 06/03 2003 och lades till handlingarna.

$56 lnkomna skrivelser.
HTF-avtal
Offert från Färgab AB, Boris Karlsson, på färgmaterial till utvändig målning av
klubbstugan, till ett värde av ca 4000-5000: 
SISU kurs för unga ledare 12-13/4 2003 (se pkt 61)
Rapporten godkändes.

tj 57 Kassörens rapport.
Kassörens rapporterade om föreningens ekonomiska ställning och att bidrag från Halmstad
kommun inkommit.
Rapporten godkändes.

$58 Hamn rapport.
El-/ vatten- post installerad S kanalen på upplagsplats
Klart att Posten kör ut brev till brevlåda vid hamnplan. Postbox uppsagd. Rostfri brevlåda
inköpt och fundament gjutet.
Vatten planeras släppas på w 316.
Badstegar klara efter påsk

Rapporten godkändes.

tj 59 Rapport från Säkerhetsansvarig.
Sjösäkerhetsgenomgäng för intresserade medlemmar genondörs i samband med Grötseglingen
31/5
Betonggrisar, utefter kajkant brygga 6 som hinder för bilar och dyl, avvaktas till med utplacering
till eAer bätsäsongen.
Rapporten godkändes.

g 60 Rapport från försäkringsansvarig.
Ansvarsförsäkringar av "OPPI"-båtar beslutades. Pris 400:-/ år och st.
Rapporten godkändes.

tj 61 Rapport från ungdoms oeh seglingsansvarig,
Christer rapporterade:

från seglingsledarseminarium om säkerhet.
Om s;unntankomst med Skalkroken Hamnförening. Falkenbergs Båtsällskap. Träslövläges
Båtsällskap och Varbergs Segelsällskap angående en ny segeltävling med arbetsnamnet
"Hallandscupen" som planeras till 2004-06-12 att gå i Falkenberg.
Att Johan Sölve kuts till seglingskommittén.
Christer ordnar regler och säkerhetsföreskrifier för OPPI-jollarna

Jan Hansson rapporterade att Mattias Paulsson anmälts till kurs enl $56 til l en kostnad av 300: 
och att SISU ställer upp med bidrag till utbildningar och aktii~tetsstöd. Aktivitetsrapport skall
lämnas till SISU vid sammankomster som styrelsemöten mm
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Grötviks Segelsällskay

Rapport från miljöausvarig
Nyhetsbrev från Renhållmngsverket rörande iarligt avfall.

Styrelsearvoden
Mötet beslutade att följa foöregående års fördelning (+100:0 post).

Bevakning av hamnen
Mötet beslutade att
Brev med vaktlista och instnrktioner skickas ut till alla båtplatsinnehavare. Jan Hansson
ombesörjer.
Eventuella böter administreras genom att hamnkapten kontrollerar vaktlislan varje morgon.
Jan Hansson kontrollerar med Lars Anell om försäkringsskydd av båtplatsinnehavare som inte är
klubbmedlem.

Ledarutbildning
Se $ 61 Mattias Paulsson

g66 Anders Schagers båtplats
Mötet beslutade att Jan Hansson kontaktar Anders angående hamnens möjlighet att hantera
större tunga båtar.

g67
Beslutade mötet att kommande brevlåda i kontorsdörr även skall fungera som förslagslåda
Ovriga frågor.

undertecknad ordnar "plakat".

Mötets avslutande.
Nästa möte eul plan 8/5
Jan Hanmn tackade för visat intresse och förkiaauie mötet avslutat.

Vid p okollet

Christer NilssonTord Welin Jan Hansson
Sekr Ordf.
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Ung domsledarutbildning
Katrinebergs Folkhögskola

12 — 13/4 2003

Vi samlades på Katrinebergs folkhögskola klockan halv tio i datasalen. Vi var
sju stycken kursdeltagare, tre pojkar och fyra flickor.
Vi fick information om vad som skulle ske under utbildningshelgen av Håka
Gustavsson, som är ledare i Torups fotbollsförening, och medlem av Hallands
idrottsförbund.
Därefter föreläste Åsa som jobbar på Katrineberg om barns utveckling. Hon

pratade om olika stadier i barns utveckling i samband med träning. Barn
utvecklas mest i tonåren, före det är det mest lek i idrotten.

Klockan åtta nästa dag fick v i i n formation om styrelsekunskap av - i,.~' :n
Gustavsson. Han berättade om hur en förening fungerar, dvs vilka som in, :
förening bl.a.
På eftermiddagen pratade Leif om retorikkunskap (läran att tala) som :.; ~r~
på Katrineberg.
Var och en fick ett ämne att framföra inför dem andra, i fem minuter. Jag
berättade om hur man byter cykeldäck, det var olika ämnen som framför<
Ulrika Larsson som var ledare för Halmstads fäktningssällskap föreläste ~.n hur
hon hade blivit ledare. Hon berättade lite om hur hon tyckte det var att, vara
ungdomsledare.
Därefter avslutade Håkan med att tacka alla deltagarna och önskade oss lycka
till med ledarskapet.

Det var en helg med god samvaro och utbildning.

Med vänlig hälsning

P.S Ett stort tack till GSS för en givande kurs.D.S



Semestervikarie för hamnkapten i Grötviks Hamn

Att utföra skötsel av toaletter, miljöstation, trekammarbrunn, yttre miljö, städning av
klubbstuga, hissa och hala flaggan fiaggdagar, ta upp hamnavgifter Sr gästbåtar.m.m
Arbetstiden omfattar 3 timmar Sdagar i 4 veckor + 2 introduktions-dagar ersättning 6500 kr
samt lördagar och söndagar från 15 juni — 17 augusti 1 timma pr. dag 20 dagar 150 kr/ tim.
summa brutto 9500 kr.



Grötviks Segelsällskap

Styrelsemöte

Tid: Torsdagen den 08 05 2003 kl. 18.'

Plats: Grötviks Segelsällskaps klubbstuga., Grötvik

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

Före mötets öppnande presenterades Gösta Nilsson eventuell semestervikarie för hamnkapten.

g 69 Mötets öppnande.
Ordförande hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat.

ti 70 Val av justeringsman.
Att jämte ordföranden justera dagens protokoll valdes Leif Gudmundsson

$71 Föregående protokoll
Styrelseprotokollet lrån den 10/04 2003 godkändes och lades till handlingarna.

g 72 Inkomna skrivelser.
Jerker Stenberg vill ha mer information till GSS hemsida Jan Hansson ordnar.
VBF ang säkerhetskurs. Ej aktuellt då GSS säkerhetsansvarige redan deltagit i denna.
HH-Ferries har sänt ett antal rabattkuponger att delas ut till intresserade.
Gästhamnsguiden ang stadgar, serviceavtal mm. Vill ha besked om mått på ny skyltdekal
omkrets = 600mm eller 900mm "Gästhamn" hamnkapten ordnar detta.
Lars Eriksson ang öppettider för hygienhuset Tord besvarar.
Rapporten godkändes.

tl 73 Kassörens rapport.
Följer budget.
Rapporten godkändes.

tl 74 Hamnrapport.
Bommar ilagda
EL och vatten OK.
En omgjord badtrappa kommit planeras monteras närmaste vecka.
Jens Nielsen, bryggvärd brygga 3, erbjudit sig hjälpa till med målning av klubbhuset.
Ang saknade markeringsbojar vid avstjälpningsplatsen för muddermassor har hamnansvarig
skickat brev om tillvägagångssättet till Miljö och Hälsoskyddskontoret.

Rapporten godkändes.

tl 75 Rapport från Säkerhetsansvarig.
Frälsarkransar utbytta.
Fastsättning av räddningskrokar skall åtgärdas.
Besiktning av kran skall beställas.

Rapporten godkändes

g 76 Rapport från försäkringsansvarig.
Hamnvakt som inte är medlem i GSS omfattas inte av klubbens försäkring.
Rapporten godkändes.

tl 77 Rapport från ungdoms och seglingsansvarig.
Christer rapporterade:

Arrangemang med OPPI-jollarna planeras i samband med Grötseglingen
Anslag om ändrad dag, från 14/6 till den 31/5, anslås på anslagstavlor ordnas genom Peter
efter e-postat förslag från Christer.
Mattias Paulsson lämnat skriftlig rapport från SISU-kurs.
Beslutades att Christer och Jan Hansson sammanträffar med Leif och Mattias Paulsson om
vidare ungdomssatsning.
OPPI-båtarna anlänt

Rapporten godkändes.
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Grötviks Segelsällskap

Rapport från miljöansvarig
Inget att rapportera.

g79 Bevakning av hamnen
Vaktlistor klara läggs ut i klublmtugan.
Rapporten godkändes.

Ledarutbildning
Se g76

$81 Båtinköp
Mötet beslutade att inköpa en (lst) RIVER 350 för 11000:- (SEK) exkl moms kitt Kungälv. Jan
Hansson och Leif Gudmundsson ordnar hämtning.
Beslutades att motorinköp ~ ti l l s olika Kw-storlekar och modeller provats i Grötvik, om
lämplig motor provas fram innan nästa styrelsemöte bemyndigas AU att ta beslut om inköp, i
övrigt bordlades frågan till nästa möte.

$82 Avnga frågor.
Grötviiks båt 8t 6skestugefbrening föreslår att de och GSS går ihop om reparation av bord och
bänkar vid brygga 9. Hatmtkal~ ges i uppdrag att reda ut vilka som är aktuella samt kontaktar
kommunen om ersättningsmaterial.
Anendeavtalet intet nytt
åd r i n g fr ån Box- till gatuadress meddelas våra kontakter. Ordnas av Peter Graf och Jan
Jolumsson.

Mötets avslutande.
¹sta möte enl plan 12/6 vilket är vårens sista.
Jan Hansson tackade f@r visat intzesse och förklarade mötet avslutat.

Vid pr okollet Justeras

Tord Welin Leif Gudmundsson
Sekr
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Grötviks Segelsällskap

Styrelsemöte

Tid: Torsdagen den 12/06 2003 kl. 18.

Plats: Grötviks Segelsällskaps klubbstuga., Grötvik

Närvarande: Jan Hansson (ordf ), Lars-Erik Arvidsson, Leif Gudmundsson, Jan Johansson,
Lars Anell,, Peter Graf (adjg)

$84 Mötets öppnande.
Ordförande hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat. Jan Johansson uppmanades att
föra dagens protokol I.

$85 Val av justeringsman.
Att jämte ordföranden justera dagens protokoll valdes Leif Gudmundsson

$86 Föregående protokoll
Styrelseprotokollet &ån den 8/05 2003 godkändes och lades till handlingarna.

g 87 Inkomna skrivelser.
Maringuiden. GSS deltar med viss information utan kostnad. Beslöts att inte utöka vårt
engagemang.

$88 Kassörens rapport.
Periodrapport per 31/5 2003 redovisades. Den följer buget. Förteckning över obetalda fakturor
redovisades. Peter Graf kontaktar de som inte betalt.
Rapporten godkändes.

$89 Hamnrapport.
Reparationen av brygga 4 genomförd.
Vissa justeringar måste ske på nya flytbryggan. Även förankringen måste rättas till.
Peter Graf påpekade att det råder brist på plats för master. Beslöts att Peter Graf och Kaj
Johansson kommer med förslag.
Septitanken måste grävas ur, eftersom filtreringen inte fungerar. Peter Graf utreder.

Rapporten godkändes.

$90 Rapport från Säkerhetsansvarig.
Leif Gudmundsson hade en genomgång av säkerhets- och brandfrågor i samband med
grötseglingen den 31/5.
Kranen har besiktigats av Ångpanneföreningen.

Rapporten godkändes

g 91 Rapport från försäkringsansvarig.
Nyinköpta båtar + motor är försäkrade hos Svenska Sjö.
Rapporten godkändes.

tj 92 Rapport från ungdoms och seglingsansvarig.
Christer Nilsson förbereder Spangenberg-seglingen.
Grötseglingen genomfördes den 31/5 med deltagande av endast 5 båtar. Konstaterades att
denna segling bör förläggas något senare på säsongen, förslagsvis i samband med Livbojens
hamnfest,
Utrustningen för ungdomssegling finns nu på plats inför sommaren. Ledare vidtalade.
Planeringen fortsätter.

Rapporten godkändes.

g 93 Rapport från miljöansvarig
Inget att rapportera.

g94 Inköp av båtmotor.
Bekräftades AU-mötets beslut att inköpa en båtmotor : Jonsson 6 hk för 12 000 kr (se ) 81)



Grötviks Segelsällskap

Bevakning av hamnen
Bevakningen har hittills fungerat mycket bra.
Rapporten godkändes.

Ovriga frågor.
Datum för styrelsemöte i december ändras från 12/12 till 5/12.
Styrelsearvodena utbetalas vecka 24.

Mötets avslutande.
Nästa möte enl plan 4/9.
Jan Hansson tackade för visat intresse och förklarade mötet avslutat.

Vid protokollet Justeras,

an Jo son f 'Jan Ha nsson
Sekr Ordf .
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Grötviks Segelsällskap

Styrelsearvoden år 2003

Basbelopp =39 400

Namn Arvode So c . Avg Skat t Utbet a lt
Jan Hansson 9200 2559 4600 4600
Kaj Johansson 9200 2559 4600 4600
Jan Johansson 9200 2559 4600 4600
Tord Welin 5200 1447 2600 2600
Christer Nilsson 2200 612 660 1540
Lars Erik Arvidsson 2200 612 660 1540
Leif Gudmundsson 2200 612 660 1540
Totalt 39400 109 61 183&0 21020



ANSTÄLLNINGSAVTAL

Arbetsgivare: Grötviks Segelsällskap, Grötviks Hamn, 302 40 Halmstad

Arbetstagare: Gösta Nilsson, Långenäsvägen 19 A, 302 40 Halmstad

Anställningsform: Semestervikarie och säsongsarbete enligt nedan.

Anställningstid: 3 timmar per dag måndag — fredag under tiden 7 juli — 3 augusti
samt 1 tim per dag under lördag och söndag tiden 15 juni — 17
augusti 2003. Introduktion av hamnkaptenen 2 dagar innan
anställningen börjar.

Arbetsuppgifter: Skötsel av toaletter, miljöstation, trekammarbrunn, yttre miljö,
gräsklippning, städning av klubbstuga, hissa och hala flaggan
flaggdagar, ta upp hamnavgifter för gästbåtar m m.

Lön: 9 500 kr.

Halmstad den 10 juni 2003.
Grötviks Segelsällskap

J n Johan on Gösta Nilsson



Till
SVENSKA SJÖ

Bifogad vaktlista med annons Sr SVENSKA SJÖ är utskickad den 15 april 2003
till 395 t@tplatsinnehavare i GRÖTVIKS HAMN. Vi emotser tacksamt den utlovade
ersättningen.
Med änliga hälsningar

Jan Hansson
Ordforande

Grötviks Segelsällskap
Grötviks hamn
302 40 HALMSTAD

Postgiro 28 81 28-2



Grötviks Segelsällskap
Styrelsemöte

Tld: Torsdagen den 04/09 2003 kl. 18.

Plats: Grötviks Segelsällskaps klubbstuga., Grötvik

Närvarande: Jan Hansson (ordf.), Lars-Erik Arvidsson (från $ 102), Leif Gudmundsson, Jan Johansson, Kaj
Johansson, Christer Nilsson, Tord Welin, Lars Aneli, Peter Graf (adjg)

tj 97 Mötets öppnande.
Ordförande hälsade alla välkomna och forkhrade mötet öppnat

tj 98 Val av justeringsman.
Att jämte ordföranden justera dagens protokoll valdes Kaj Johansson

Föregående protokoll
Styrelseprotokollet från den 12/06 2003 godkändes och lades till handlingarna.

5 100 Inkomna skrivelser.
VBF planerar att utföra ett flaggspel med klubbflaggor . Beslutades att GSS skänker en
Klubbflagga.

Shr angående ordförandekonferens Jan Hansson ordnar och samordnar deltagande
Turistbyrån ang medverkan i turistreklam. Ej aktuellt för GSS.
VBF div protokoll
VBF anordnar hamndag den 20/9 och önskar medverkan irån GSS angående muddring. Jan
Hansson svarar.

g 101 Kassörens rapport.
Periodrapporter per 01/09 2003 redovisades. Den följer buget. Beslutades att lösa lånet på
bommarna.
Avgiver ses över till '/z-årsmötet.
Kravbrev, med hänvisning till GSS Ordningsföreskriiter, skickas ut till de som inte betalt för
utebliven vakt.
Förslag till nytt medlemsregister, med möjlighet till fakturering mm, tas fram till nästa möte av
Jan Johansson och Jan Hansson. j ~
Kommunen har kallat till upptaktsmöte ang arrende mm dens/9-03.
Rapporten godkändes.

tj 102 AU rapport
AU protokoll Irån 16/06%3 godkändes.

tj 103 Hamn rapport.
Åtgärder med klubbhusets avloppsbrunn avvaktas tills vattnet är avstängt.
Målning av klubbstugan Kaj Johansson ordnar dag. Kaj och Jan Jotunesen ordnar skylifl.
Utvändigt underhåll utfört under sommaren. py ~Xrtg ~r~
Gynmastiken börjar 9/9
Beslutades att införskafla förlängningssladdar

Rapporten godkändes.

Rapport från Säkerhetsansvarig.
För att underlätta länspumpning av båtar beslutades att GSS dränkbara länspump görs
tillgänglig för vaktstyrkan genom lämplig placering
Leif Gudmundsson och Peter Graf ordnar fästen till räddningshakar

Rapporten godkändes

tj 105 Rapport från flrsakringsansvarig.
Ingen aktivitet sedan föregående protokoll



Gr5tviks Segelsillskap

Spangerkerg~ii inlya lockade 13 startande båtar varav 12 st genomSrde tävlingen
De nyinköpta jolhnna bar varit väl utttytgade i sommar 12 st ungdmnar med sinuntyg bar
varit amuäida
HSS bar i smmnsr under 1 medea tid använt Grtttviks hmm som ylats Rr seglarutbildning
med 4 st 2-Kronor. Ett armngemang som GSS välkomnar.

Rapporten grxlkäaies.

Rapport från miljöansvarig
Kursinbjndan Sån VBF den 20/%43 se $ 100 ovan.
Rapporten godkändes.

GSS henndda.
Beslutades att GSS ansöker om egen Domän w ww. e .se. Avvak tas tills åä
och b tillåts i nanmet vilket sker semue i år.
Christer Nilsson samordnar med Jerker Stenberg det tdaåska och tsr hmd om hemsidan.

Ovåga frågor.
Beslutades att regel och bänglås monteras yå tturdasset

angående skötseln och utnyttjandet av Sysea i klubblokalen och sopcontainern.
Godartades setnester för humtkapten vecka 341
Beslutades att inlöpa 3 st elektriska hutdtorksr till samteukxset.
Beslutaies att bestälbt rekomätimuning av golv i khiåldcsl och kontor iär 1%0:-+ moms.

g 110 Måttets avslutande.
Nhsa mäe enl pbm 2I10.
Jan Hansson taclutde Re visat mttesse och Sddarade mötet avslutat.

V id p Justera s

T ord Welin Jan Ha @so n Kaj J

2(2)



Grötviks Segelsällskap
Styrelsemöte

Tld: Torsdagen den 02/10 2003 kl. 18.

Grötviks Segelsällskaps klubbstuga., Gtötvik

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

Mötets öppnande.
OrdSrande hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat.

$ 112 Val av justeringsman.
Att jämte ordföranden justera dagens protokoll valdes Jan Johansson

tj 113 Föregående protokoll
Styrelseprotokollet från den 04/09 2003 godkändes och lades till handlingarna.

g 114 Inkomna skrivelser.
Ulf Johansson och Peter Jonsson brygga 2 ang gångSrbindelse mellan brygga 2 och
parkeringen vid bron över kanalen. Kaj Johansson och Tord Welin kontaktar
förslagsställarna för vidare utrafning.
Svenska Gästhamnar ang med-verkan i deras guide. Ok för kostnadsfritt deltagande.
SISU ang vinterkurser för bla ungdomar

g 115 Kassorens rap port.
Följer budget. Beslutades att idébank för kommande investerings- och untkrltålls- åtgätder
framtages. Rapporten godkändes.

tj 116 AIJ rapport
AU rapporterade från första träff med Tekniska Kontoret om nytt avtal. Vid detta möte var också
representanter för Fiskestugeföreningen med och informationen var allmänt hållen. Nytt möte
med GSS bestämdes tN den 8 oktober 2003. Dagens viktigaste information var att en ny
detaljplan över Grötviks hamnområde skall tas fram. Rapporten godlündes.

g 117 Hamnrapport.
Klubbhuset målat
Elsystemet består av 4 st abonnemang med 4 st mätartavlor vid — klubbhuset.
- fd telekiosken vid upplagsplatsen, - vägen och vid sanitetsbyggnaden. Elförbrukning följes

upp av hamnansvarig.
8 st elcentraler är uttjänta och behöver bytas ut, kostar med 4 uttag ca 6000:-/st vid köp av
10 st. Offert infodras på centraler och installation. Beslut tas på nästa styrelsemöte.

Rapporten godkändes.

g 118 Rapport från Säkerhetsansvarig.
Räddningsstegar monteras efter båtupptagningen.
Rapporten godkändes

g 119 Rapport från försäkringsansvarig.

tj 120 Rapport från ungdoms och seglingsansvarig.

g 121 Rapport från miljöansvarig

tj 122 Rapport från IT-ansvarig
Förslaget med att vänta på ÄÄÖ i domännamn förefaller inte vara realistiskt och då namnet
grotvik.se fmns ledigt beslutade styrelsen att ansökan om detta namn per omgående, skall
skickas in. Kostnad ca 750:- för registrering och 250:-/år för underhåll.

Avgifter för år 2004
Bordlades till nästa möte.
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Bevaksang
Bevakningen har mder säsongeafangerat mycket bra.

Rapporten geHdttsies.

Ovrlga arkgor.
Besllltades att SlssnllnaILS med ntskick av avglScr skicka med en Srtockning Over de Strdelsf
som ett medlemskap i OSS medSr.
Beshttades att Mlehe till YikrsnHNet skall gå nt senast 31/10-2003.
Beshttades aä IGj Johansson ser Over om Srbättringar på bidvagnen Sr smlihåtar hm göms.
Beshrtades att köpa en ny mobiMefon, med kontantkort, till kontoret Sr ca 1000:-.

Mgtets avshttaaåe.
Nästa möte enl phe 6/11.
Jan Hansson taclatde Sr visat h@esse och Srklanale mötet avtåuhtt.

Vid p

f

Tord Wehn J
Sekr
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Grötviks Segelsällskap
Styrelsemöte

Tid: Torsdagen den 06/11 2003 kl. 18.

Plats: Grötviks Segelsällskaps klubbstuga., Grötvik

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

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

5 128 Val av justeringsman.
Att jämte ordföranden justera dagens protokoll valdes Lars Anell

g 129 Föregående protokoll
Styrelseprotokollet från den 02/10 2003 godkändes, eller notering att pris 6000:-/st för elskåp är
exkl moms, och lades till handlingarna.

Inkomna skrivelser.
SSRS tack för bidrag från cykeluthyrning
VBF utbildningsprogram
Livräddarna önskan om bidrag till deras verksamhet, beslutade styrelsen att GSS bidrar med
1000; 
SISU ang div ledarkurser. Läggs i klubbstugan.
Grötviks fiskestugeförening information om deras förhandling med kommunen om
arrendeavgifter mm
Gästhamnsguiden om infokväll 19/11O3 i Torekov. Beslutades att Jan Hansson, Kaj
Johansson och Peter Graf deltar.
Gästhamnsguiden ang annonser Rån företag i närheten till Grötvik el dyl i samband med vår
hamnannons. Avslås.
VBF om Info-möte på Särögården 22/11O3. Noterades att detta är samma dag som vårt
höstmöte varför ingen kan delta.

g 131 Kass5rens rapport.
Kassören presenterade prognos över resultatuppföljningen för GSS 2003 och förslag till budget
att framläggas på höstmötet 22/I IO3.Beslutades efter smärre justeringar att godkänna dessa att
föreläggas höstmötet. Rapporten godkändes.

5 132 Hamnrapport.
Beslutades att inköpa 8 st rostfria elcentraler enligt föregående mötesprotokoll.
Kaj Johansson och Tord Welin redogjorde för möte om förslag till bro till brygga 2.

Rapporten godkändes.

$ 133 Rapport från Säkerhetsansvarig.
Beslutades att dåliga gångbrädor på brygga 4 omgående repareras.
Rapporten godkändes

$ 134 Rapport från försäkringsansvarig.

tj 135 Rapport från ungdoms och seglingsansvarig.
Planerade seglingar säsongen 2004:
Spangenberg Race 14/8O4
Hallandscupen seglas i Falkenberg 14/8O4 med omvänt LYS och med betoning på
familjesegling och umgänge mellan klubbarna, infoblad klart till höstmötet 22/11. Som ordinarie
representant för denna segling från GSS valdes Christer Nilsson och som ersättare valdes Jan
Hansson.
Rapporten godkändes.

Rapport från miljoansvarig
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$ 137
Se g 131 ovan.

hvgSer Sr år 2N4
Se $ 131 ovan.

hvtal med telmlshn heatoret
OrdSramien redogjorde Sr presenterat amndeAhslag. GSS och koumnnxn skall göra
geuuseam syn inom hamnorndidet mnan avndet undertecknas. Besh&de mötet W rådgöra med

N
1btpparhm godkändes.

FaststQlande av program Sr halvåmngtet
Pugaun Sr lalvårsmtftet i Swm av utsänd dagosdning godkändes.

$ 141 frågor.
Beslutades att inhmdia och instalkcu (NSce XP~ till datorn på GSS hmter.
Beslutades att översyn av bryggornas kondition skall utSras.

$ 142 Nuets uvslutamle.
Nästa möte enl plan 5/12.
Jan Hansson tscheie Sr visat intresse och Qhddantde mötet avshrtat.

Vid p

Tml Wehn Jan Hansson Las AneH
Sekr Ordf.
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Grötviks Segelsällskap
Art Styrels entöte

Tid: Fredage n den 05ll2 2003 kl. 18.

¹r vaautde: J an Hansson (ordf), Lars-Erik Arvidssott, Leif Gudmundsson, Jan Johansson, Christer %1sson,
Tord Wehn, Lars Anell, Peter Graf (adjg)

$ 157 M5tets 5ppnande.
(hdSrande hSsah alh välkotnna och Srklantde mötet öppnat.

Val av justeringsman.
Att jämte ordSrallden justera dagstss prulr4911 vaMes Letf Gltdmnndsson

$ 159 F5regående protokoll @ha den 06(11 2003 gavs
information om

att de rostiria el<dipen anlänt,
att ~ med i romnnnust i stort är klart men untåerteclmas eker syn den 1&12.
Därefter godkändes protokollet och lades till handlingarna.

blusa skrivelser.
SISU ang div EU-fonder och andra fonder. Jan Hansson koalaldsr Sr vidare information till
nästa möte.

g 161 Å,tgärtler ang uppdrag från halvårstnötet.
Bordlades.

$ 162 Nästa m5te.
Beslutades att nästa styrelseutöte är den &/I 2004 kl 18

aago.
Beslutades att Sreslå årsm5tet att mellemsavgift Sr juniorer skall vara 20:- per år.
Beshnades aä aunkväm med ärtsoppa arrangera under jan-leb 2004. Jan Hansson tar emot

R H 4 ~
Ånnnötet avhålls den 27 mars 2004

M5tets «vslntande.
Jan Hansson tacioule Sr visat irttresse och Sr under hösten nedla@arbete och Sdrhuade mötet
avslutat

Tord Welin
Sekr


