
Grötviks Segelsällskap
Styrelsemöte

Tid: Torsdagen den 26%1 2006 kl, 18.

Grötviks Segelsällskaps klubbstuga., Grötvik

Närvarande : Jan Bergkvist (ordf.), Leif Gudmundsson, Jan Johansson, Christer Nilsson, Hans Särn~ Tord
Welin, Ingvar Andersson Jarl Öijerholm.

Mötets öppnande.
Ordförande hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat.
Mötet godkände föreslagen dagordning.

Föregående protokoll
Styrelseprotokollet lrån den 16-12-2005 godkändes och lades till handlingarna.

Skrivelser.

Skrivelser har inkommit från:
Båtunionen ang uppdatering dafasystem
VBF ang div statistikuppgiiter till deras register. Handlägges av Ingvar.
Halmstad 700-år
VBF ang möte i Trollhättan
Riksidrottsförbundet SISU mm handlägges av Hans.
SBU ang lotteri
Gästlmnnsguiden ang uppdatering handlägges av Ingvar.

Skrivelserna handlägges enligt ovan och lades till handlingarna.

Forslag till verksamhetsberattelse
Tord redogjorde för tidigare översänd verksamhetsberättelse och därtill hörande bilaga om
kursverksamheten 2005.
Jan Johansson gick igenom balansrapport resultatuppföljning, anläggningsregister,
balansräkning och redovisade för värderingsprinciper.
Se bilagor
Verksamhetsberättelsen och den ekonomiska redogörelsen godkändes och undertecknades.
Beslutades att kassören överlämnar dem till revisorerna.

Verksamhetsplan för innevarande år.
Tidigare översänt förslag på verksamhet för kommande år diskuterades och kompletteras med
årets seglingar.
Budgetförslag för 2006 diskuterades och justerades till ett årsresultat på +43000:-.
Se bilagor
Verksamhetsplan och budget godkändes
Beslutade mötet att kassören säger upp kontokredit i Föreningssparbanken

Bordlagd fråga rörande utbyggnad av brygga 5.
Jan Bergkvist redogjorde för det utmärka arbete hamnkommittén utfört, de kontakter som tagits
med Halmstad kommun och IÄnsstyrelsen se bilagor.
Beslutade styrelsen att för närvarande inte fortsätta arbetet med utbyggnaden.

Rapporter.
Inbjudan till Hal landsseglingen skickas ut i dagarna
Arbetet med förslag till övervakningssystem för hamnen med rörelsedetektorer läggs ned.

Rapporterna godkändes.



Grö™tviks Segelsällskay

Ovråga frågor
Avtal om elleverans går ut 3 1/3~ och måste sägas uyp Rre 30/146. Beslutades att
ordSrande lamtaktar BON fiör avtalstlhslag.
Beslutades att reparera be6ntligt mastskjul till en kostnad av ca 10000: 
Beslutades att Srslag $1 dekaler, kepsar och klubbmädren yreserttems på komnunxk
år«möte för beslut. Jarl kontaktar reldambolaget tör ytferhggare kostredsförslag.
Beslutades att hsnm«vgiSer lamnteras och sätts upp dels vid kontoret och dels på
anslagstavlor.
B estutaths att Ingvar och Jarl kontrollerar anslag«tavlor vid brygga 5 och vid ~hy r ti l l
nmerhamnen och vid Mster/avsalassd komplettemr dessa
Beshnades att Jan Johansson Sh' GSS gynnmstik inkölxr en ~ +la te Sr ca 1200: 

för att lägga in dem yå GSS hernsida

Frågan om fortsatt anställning av hamnvärden.
Beshttade mötet att, Sr 1 (eä) år i.taget med 3 (tre) månaders ömsesidig uyysäymtg, atmtälh en
hanmvttrd.
Beslutade mötet att Sån 1/3 2006 anställa Ingvar Andersson som bamnväså.

yxo hvslntning.
Jan Bergkvist tackade för visat.in@esse och föttdarade mötet avslutat

Vid protokollet

l ew
Tord Welin
Sekr
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Grötviks Segelsällskap
Styrelsemöte

Tid: Torsdagen den 1642 2006 kl. 18.

Grötviks Segelsällskaps klubbstuga., Grötvik

Närvarande: Jan Bergkvist (ordf.), Leif Gudmundsson, Jan Johansson, Kaj Johansson, Christer Nilsson,
Hans Särinan, Tord Welin, Ingvar Andersson, Jarl Öijerholm.

Mötets öppnande.
Ordförande hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat.
Mötet godkände föreslagen dagordning.

tt 12 Föregående protokoll
Styrelseprotokollet från den 26-01-2006 godkändes och lades till handlingarna.

g 13 Skrivelser.

Inga skrivelser har inkommit.

514 Rapporter.
Jan Bergkvist har haft kontakt med EON angående avtal på elleverans. Beslutade mötet att
tills vidare ha löpande avtal.
Lodning av djupet i hamnbassängen har utförts, Se bifogad skiss,
Då endast enstaka transaktioner utförts sedan förra mötet noterades att GSS har god kassa.
Renoveringen av taket i källaren påbörjad. Utförs på ett seriöst sätt av kommunen för att
minimera risken för nya angrepp av möss.
Nya anslagstavlor och uppfräschning av befintliga utförs i egen regi.
Hamnen har för närvararide problem med för många smala platser. Hamnansvariga ordnar
ombyggnad av 6-8 platser på brygga 5 till större bredd.
Anders Schager har genom hamnvärden framfört önskemål att få förtur till annan båtplats i
hamnen med åberopande av löfte av den förre ordföranden. Efter kontakt med denna har
varken han eller den dåvarande styrelsen gett sådant löfte. Då Anders Schager ej heller står i
kön för byte av båtplats ser styrelsen ingen anledning till att bevilja honom något företräde..
Kurs till skärgårdsskeppare och kurs i mat till sjöss har startat for våren.

Rapporterna godkändes.

$15 Valberedningens forslag till ny styrelse
Diskuterades och lades till handlingarna enligt bifogat förslag.

$16 Arsmötet
Framlagt förslag på dagordning godkändes enligt bilaga.
Ingvar Andersson ordnar kopiering av dagordning, verksamhetsberättelse, ekonomisk
redovisning mm till årsmötet.

$17 kriga frågor
Damcykel, skänkt till GSS, skänkes vidare till SSRS.

$18 Avslutning.
Jan Bergkvist tackade för visat intresse och förklarade mötet avslutat

Vid to k ollet Justeras

Tord Welin Bergkvist
Sekr
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PROTOKOLL
Grötviks Segelsällskap Datum Protokollsnr

2006-04-08 2/06

Styrelsemöte
Tid 2006-04-05

Plats Klubbstugan i Grötvik

¹rvarande Jan Bergkvist (ordf.)
Leif Gudmundsson
Gösta König
Hans Roth
Bo Larsson
Hans Särman
Jarl Öijerholm
Joakim Stare
Ingvar Andersson (Adjungerad)

Ej närvarande Christer Nilsson (deltog de sista minuterna)

Distribueras till Närvarande samt Christer Nilsson

g1 Mötets öppnande
OråSrande hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat.
Mötet godkände föreslagen dagordning.

g2 Föregående protokoll
Styrelseprotokollet &ån den 2006-03-22 godkändes och lades till handlingarna.

$3 Skrivelser
Inga nyinkomna skrivelser sedan föregående möte.

Fördelning av arvoden
Fördelningen, enligt bifogad lista bilaga 1, av ett basbelopp 40,300 kr till
styrelsemedlemmar godkändes.

$5 Skrivelse från Anders Schager
Leverantörer av Y-bommar kan inte garantera säkerheten for båtar av den storlek
som Anders Schager har. Jan Bergkvist skriver ett svarsbrev till Anders Schager
där begäran om ny plats avslås.
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g6 Träff med bryggvärdar
Det beslutades att föreningen bjuder bryggvärdarna på en måltid som tack för
nedlagt arbete under året.

g7 Profileringsartiklar
Det beslutades att köpa in kepsar och dekaler. Detta läggs ut på hemsidan,
försäljning till självkostnad, leverans innan sommaren.

$8 Rapporter
Bryggor i innerhamnen har en del dåliga primärbalkar, bryggvärdar kallas
in, eventuellt skall byggfirma anlitas, pengar finns budgeterade.
Kursen "mat till sjöss" har haft examen. Samtliga blev godkända.
Eventuell VHF kurs skjuts till hösten.
Bo har haft ett möte med sin företrädare.
Det blev ingen ekonomisk rapportering denna gång.
Föreningen engagerar sig inte i hyra av del i större segelbåt, medlemmarna
får själva ordna detta.
Långvården rensas på måndag, ägarna till "föremålen" kontaktade.
Ej fungerande lampor på hamnplanen åtgärdas av kommunen.

Bräddning av platserna på inre delen av brygga 5 är på gång.
Fyren hämtas på måndag av kommunen för reparation ev. höjning, obs ev.
ändra i sjökort? Enligt överenskommelse så står kommunen för underhållet
av fyren och föreningen av driften.
Jan Johansson fortsätter att hålla i kontakter mm kring gympa.

$9 Övriga frågor
• He msidan skall hållas aktuell, en kommitté bildas, bestående av

"webbmaster" Ingvar, Christer som svarar för det tekniska och två

inspiratörer Jalle och Hans. Kommittén utser själv om den behöver fler
medlemmar, tydlighet i hemsidan efterfrågas, ekonomiska frågor tas i
styrelsen.

• Fö rs lag på att anlita Kaj Adolfsson som back up på medlemsregistret.
• St y relsen ser positivt på So5 seglingar den 10/6 i samband med

Hallandskuppen i segling.
• Ingvar tar kontakt med de Stora Blå och rapporterar nästa m öte om deras

planer.

$10 Avslutning
Jan Bergkvist tackade för visat intresse och förklarade mötet avslutat.

V ot o et Justerat

im S are ~1 /I M Pl'1+ wn Bergkvgt



PROTOKOLL
Grötviks Segelsällskap Oatum Protokollanr

2006-04-08

Konstituerande styrelsemöte
Tid 2006-03-18

i iats Folketshus i Grötvik

Närvarande Jan Bergkvist (ordf.)
Leif Gudmundsson
Christer Nilsson
Hans Särman
Jarl Öijerholm
Joakim Stare

Ej närvarande Hans Roth, Bo Larsson och Gösta Köning

Distribueras til l Närva rande samt Hans Roth, Bo Larsson och Gösta Köning

$1 O r dSrande öppnade mötet.

Q2 Det beslöts att dagens protokoll skall föras av Joakim Stare.

Q De t beslöts att firman tecknas av ordSrande Jan Bergkvist och kassör Bo Larsson
var för sig.

Nästa möte blir onsdagen den 22/3 i klubbhuset i Grötvik.

$5 M ö tet avslutades.

Uid okp et Justerare

f

Joakim Stare J Bergkvist



PROTOKOLL
Grötviks Segelsällskap Datum Protokolls or

2006-05-13 3/06

Styrelsemöte
Tid 2006-05-10

Plats Klubbstugan i Grötvik

Närvarande Jan Bergkvist (ordf.)
Leif Gudmundsson
Gösta König
Hans Roth
Bo Larsson
Hans Särman
Jarl Öijerholm
Christer Nilsson
Joakim Stare
Ingvar Andersson(Adjungerande)

Distribueras till Närvarande

g1 Mötets öppnande
Ordförande hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat.
Mötet godkände föreslagen dagordning.

g2 Föregående protokoll
Styrelseprotokollet från den 2006-04-05 godkändes och lades till handlingarna.

g3 Skrivelser
Inga nyinkomna skrivelser sedan föregående mö*te.

Tidpunkt för träff med bryggvärdar
Beslutades att bjuda bryggvärdarna (13st) på buAé liknande förra året, torsdagen
den 1/6. Övriga deltagare Leif, Jarl, Ingvar, Jan och clubbvärden Kenneth Elofsson.
Jarl ordnar mat och dryck.

$5 Hemsldan
• He msidan skall alltid vara så uppdaterad som möjligt.
• Fö rs lag att utnyttja hemsidan för byte av vakt samt ev. köp & sälj.
• Ke ps (pris 60 Kr) och märke (pris 20 Kr) kommer att bli avbildade på

hemsidan.
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• Christer jobbar med utvecklingen av hemsidan.
• Åt gärdslista från Jarl bifogas protokollet.
• Datum uppdateras, stadgarna är uppdaterade.
• Fö rs lag på att registrera in mailadresser via vakthållningen.

$8 Arbeten att utföra
1. Prickarna skall läggas i, ev. två stycken styrbordsprickar.
2. Diverse bryggarbeten på brygga fyra.
3. Bad bryggorna skall lyftas i.
4. Byta lina på en flaggstång.
5. Dörrstopp på dörren till tvättstugan är trasig.
6. Trappan till källaren bör bytas till en betongtrappa,
7. Mastskjulet skall ordnas så att det får plats fler och längre master, ev. lägga

om taket. Joakim kollar på detta.

$7 Rapporter
• Lå ngvården klar senast den 18/5.
• Andra kursen i förarbevis klar, examen i helgen.

• Bå tplatserna breddade på brygga 5.
• Grund i inloppet "muddrad" av sjöräddningen, Jan kollar hur vi gör med

betalningen.
• Be s lutat att köpa in en demokörd elsvets för 800 kr inkl. moms.
• Ek o nomin rapporterades och vi följer budgeten.
• Pl a nerna fortskrider för Hallandsseglingen, Christer återkommer med behov

av hjälp till denna inom två veckor.
• Sp angenbergsseglingen den 12/8, start och mål i Grötvik.

$8 Övriga frågor
Medlemskorten klara vecka 20.
Kanalen undersöks, Jan pratar med dykare.

$9 Avslutning
Jan Bergkvist tackade för visat intresse och förklarade mötet avslutat.
Nästa möte den 16 augusti.

Vi r o le Justerat

Jo im Stare J n ergkv st



GSS Hemsida

Nr Prioritet Åtgärd Utreder Ev. kostt1. Klart -datum C ienomtört
Ansvar Kr.

Presentation av styrelsen med bild och uppgilt.
T as s foton
Presentation!
Kommittér och deras uppgift samt målsättning.
Ko la å en kommittésida. Håll info. aktuell.
Presentation och lorsäljning av prolilproduktcr.
Pris, leveranstid, förboka via nätet!
Bör liu ~a under sidan medelmsinformation.
Foto pa små'stora händelser inom CiSS.
Bild mcd kori texi v ia natct till ss ebmasier.
Samordning innan dags att lägga ut! Syltet är att
skapa intresse tör att delta i våra kurser eller skapa
nya. 20% besöker klubbhuset och ca. 80%
infornterar sig via nätet. En målgrupp au försöka na
och påverka är de som inte besöker klubbhuset.

Utarbeta förslag till fler sponsorer som kan stödja
vår verksamhet. Belopp och inte minst vad vi kan
erb'uda.
Tilllora intressanta länkar med inlomiation som kan
vara av intresse för oss som "sjöfolk"
Lätt att "kolla" andra och till tora ett 10-tal.
Hålla vvcbbplatsen aktuell! Vlcdlemsinfo. V!ed mera.
Ej aktuellt som överskriden tid etc. rapporteras till
vvebmastcr för si nal om åtuärd.
Eventuella ändringar justeringar till våra stadgar
till föres.

Ny bättre gästbok! Kontroll av vad som önskas
läggas ut eller cn möjlighei au ta bort sådant som
kan u levas som störandc.
Aktuell prislista på avgifter för 2006 lägges ut som
P DF-fil.10
Åtgärdslista enl. Verksamhetsberättelse 2006 lägges
ut under ATT GÖRA LISTAN i tillämpliga delar.
Skall också uppdateras på skrivtav lan i klubbstugan.
Påverka medlemmar genom att "signalera" under
ahiucli i u t o rsta»dan.
Ordntngsföreskrifter för Grötviks Hanm. Om inte
dessa är helt aktuella så koinplettera!12
Utfornming av medlemsansökan on-line. En enda
blankctt där också erbjudan framgår eller hänvisas

13 till.
Skapa dokument on-linc så att medlem har
möjlighet att själv uppdatera uppgifter som skall14 tillföras vårt medlemsre ister.
Utforma anslagstavla. Köpa och sälja. Liggtid 3mån.
Hur jag skriver min annons.15
Reportauc' Vad som kan ligga i tiden låter~jura
personer inonv utom föreningen. Hisionk kring16 Grötvik/ GSS/Segling etc. Utan krav på journalistisk
kom tens.

17

19

V ord:2UUå-Uä-ug JO



PROTOKOLL
Grötviks Segelsällskap Protokolls nr

2006-08-22 4/06

Styrelsemöte
Tld 2006-08-16

Plats Klubbstugan i Grötvik

¹r varande Jan Bergkmst (ordf.)
Gösta König
Bo Larsson
Hans Särman
Christer Nilsson
Joakim Stare
Ingvar Andersson(Adjungerande)

Distribueras till Närvarande samt Leif Gudmundsson, Hans Roth och Jarl Öijerholm

$1 INötets öppnande
Ordförande hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat.
Mötet godkände föreslagen dagordning.

$2 Föregående protokoll
Styrelseprotokollet &ån den 2006-05-10 godkändes och lades till handlingarna.

$3 Skrivelser
Inga nyinkomna skrivelser sedan föregående möte.

Hallandsseglingen
Hallandsseglingen arrangerades den 10/6 i fint väder med 24 deltagande båtar.
Deltagarna var mycket nöjda, så även 5o5 seglarna. På kvällen ordnades en fest för
ca 85 betalande gäster. Total gav seglingen ett mindre ekonomiskt överskott.

g5 Spangenberg
Den 12/8 arrangerades seglingen med 10 båtar till start. Tyvärr gjorde regn och
åska att enbart hälften gick i mål. Vädret tillät inga festligheter på kvällen. Total
gav även denna segling ett ekonomiskt överskott.



g6 Rapporter
• Lå ngvården klar, anslagstavlan åtgärdad
• K6 ; an på parkeringen andra sidan bron skall bort, har inte betalat. Styrelsen

beslutade att platsen i Grötvik är förverkad.
• 11 st som hittills inte gjort sin nattvakt, de kommer att bli fakturerade 500:-,
• Fö rs lag att ändra i vaktordningen så att vakterna inte bara kollar båtarna

utan hela hamnen.
• Ek o nomin rapporterades och det ser bra ut.
• Vi h ar haft nästan lika många gästbåtar som förra året.

$7 Trivselkväll
• De t beslutades att vi skulle ha en "trivselkväll" förslagsvis den 12/10, en

torsdag i lokalen Ekbacken. Vi funderar på en aktivitet till trivselkvällen,
ring Ingvar eller Jan om ni har något förslag.

• Gr ö tsegling "en segling under trivsamma former" förslag den 2/9, priserna
lottas ut och på kvällen avslutar man med ett knytkallas. En
seglingskommitté bör bildas, det finns ett flertal intressenter.

$8 Arbeten att utföra
1. Brygga två behöver åtgärdas.
2. Behov av muddringsarbete undersöks under hösten, Jan kollar med Kaj

Johansson om han kan mäta upp djupet i hamnen därefter beslutas vilken åtgärd
som behövs.

3. Joakim och Ingvar kollar vilket material som behövs för att bredda och ev. täta
läckor i mastskjulet. Atgärdas innan första upptagningen.

4. Hygienhuset och sjöboden målas klart.
5. Brygga vid mastkranen inspekteras och oljas om det behövs.
6. Övriga arbeten se "Att göra lista"

g9 Ev. kompensation till hamnvärd för övertid
Det beslutades att betala ut 5000 kronor brutto till hamnvärden för övertid under
sommaren.

$10 Övriga frågor
1. Det beslutades att Christer köper in skott till startpistolen.
2. Christer inventerar priserna till Spangenberg, samt vid behov av nyinköp

kollar prisuppgifter.
3. Klubbens båt (röd plastbåt) fungerar inte för ändamålet. Gösta kollar om det

går att hyra båt av medlemmarna vid behov. Vi kan i så fall ev. sälja båten.
4. Motorbåtskommittén får titta på om det finns behov av någon aktivitet för

motorbåtsmedlemmarna.
5. Minitolverna vill använda mastkranen, den är begränsad till 250kg och

tolverna väger 262kg. Ingvar undersöker med konstruktören om det är ok.
Ev. behöver vajern bytas.
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6. Dykarna som håller till utanför harpnen bereds tid på nästa halvårsmöte, ca
10 min plus information om dykniqgarna på anslagstavlan.

7. Förslag på prenumeration av båttidningar till klubbhuset, Ingvar kollar
priser.

8. En kommitté bildas som tittar på hur vi kan bredda båtplatser om så önskas.
9. Partyt@t, inget inköp i dagsläget.

10. Förslag på höjd straffavgift vid utebliven vakt. Frågan tas upp på
halvårsmötet.

$11 Avslutning

Jan Bergkvist tackade för visat intresse och forklarade mötet avslutat.
Nästa möte den 13 september.

Vid ko Justerat

Joakim Stare



PROTOKOLL
utviks Segelshllikap 2006-1 0-26

StyrelsemOte
2006-10-18

Klubbstugan i Grätvik

hNrvarande Jan Bergkvist (ordf.)
Gösta König
Bo Larsson
Hans Särman
Christer Msson
Joakim Stare
Leif Gudmundsson
Hans Roth
Jarl Oijerhohn
hyvar Andersson(Adjungerande)

$1 Mötets Öppnande
QrdSrande hälsade alla välkomna och Srklarade mötet öppnat.
Mötet godldhxle Sreslagen dagordning.

Q2 FOregående protokoll
Styrelseprotokollet &kn den 200648-16 godkändes och lades till handlingarna.

Q Skrivelser
I bj d ' I %g~ ~ aah, hg Os a d,
Inbjudan till information om Hallands lmstväg. Ingen åtgärd.

Rapporler
Hygienhuset och sjoboden är Qrdigmålade.
Tappan vid ktubbhuset lagad.
Trasig bom till brygga 5 lagad och på plats.
Stulen brandslächue återfunnen och fylld.
Enbart två anmälningar till höstens kurser, medlemmarna har troligtvis inte
uppmärksammat lmrseebjudandena. Ingvar undersöker möjligheterna att 5
in e-mail adresser 84n medlemmarna så att vi kan maila ut information.
Ekonomin rapporterades och det ser bra ut.
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Gästplatsuthyrning har gått bra.
Mastkranen lyfter utan vidare 300 kg, numera märkt.

g5 Inför halvårsmötet
Ingvar ordnar med kafFe och mackor till halvårsmötet.
AvgiAen för båtplats, bommar och medlemsavgift beslutades att vara
oförändrade.
Kallelse utsänd senast 3/11.
Ekonomisk redovisning sköter Bosse, inget bokslut.
Tidpunkt för årsmöte lördagen den 10/3 -07. Ingvar bokar lokal.
Sjösättning 21/4, 5/5 och 13/5 2007.
Upptagning 22/9, 29/9 och 12/10 2007.
Spangenberg 11/8 2007 Christer anmäler till Västsvenska seglarförbundet.

g6 Upptagning av bommar i år
Skrivs in i kallelsen till halvårsmötet.

$7 Förslag om ev. höjd avgift för utebliven vaktplikt
Ingen höjd avgift beslutades.
Det beslutades att medlemmar som uteblir sin vaktplikt får en varning och
upprepas detta så blir man av med sin båtplats.

$8 Begränsat öppethållande av hamnkontoret vintertid
Förslag med öppethållande på två förmiddagar och en kväll, Ingvar och Janne
diskuterar vilka dagar som passar bäst.

g9 Övriga frågor
Kodlås till klubbhuset bordlades.
Ingvar pratar med Urban om ev. timer i klubbhuset.
Ingvar fick en katalog med kontorsmaterial för påseende.
Stroppar till kranen köps in av Ingvar.
Utrustning till matlagningskurserna köps in.
Vajern till mastkranen bytes.
Låset till klubbhuset ses över, timern kollas.

$10 Avslutning

Jan Bergkvist tackade för visat intresse och förklarade mötet avslutat.
Nästa möte den 15 november.

V ' r t ollet Justerat

1 ' : ' / -" / 2 ~ 4
Joa Jan Bergkvist



PROTOKOLL 1(2)
Qgö~ ggy a g g jg ~ Da nn Protola Nar2 006-11-22 6/ 0 6

StyrelsemOtie
2006-11-15

Klubbshqpm i Grötvik

Närvarande Hans Roth (tf ordf.)
Leif Gudmundsson
Gösta König
Bo Larsson
Christer Nilsson
Joakim Stare
Hans Särman
Jarl Öijerholm
Ingvar Andersson(Adjungerande)

CNstrlbueras SI När v arande, samt Jan Bergkvist

$1 Mötets öppnande
Ordförande hälsade alla välkomna och Srkhrllde mötet öppnat.
Mötet godldlnde föreslagen dagordning.

$2 Föregående protokoll
Styrelseprotokollet &kn den 2006-10-18 godkändes och lades till handlingarna.

Q Scfiveleer
Inga inkomna skrivelser.

$4 Rapporter
En kätting på brygga 4 har gått av, Leif och Ingvar åtgärdar.
Det är sökt sanktion Sr nästa 0 till Spangenbeqyseglingen.
Halhlndsseglingen är planerad den 9I6 och salnmanfaller då med Tylön
RlllIt.
Paul Albin Sin kommunen har tittat på golvet och anser att det skall bytas
till nästa år.
Träd i uppSuten till långvården skall sågas ner för aä underlätta transport
av vaggor.
Målning av fyren kommer att ske till våree.
Brygga 2 behöver en större renovering.



2(2)

Landgången till pontonbryggan blev skadad i den senaste stormen. Kommer
att lagas under vintern.
Ekonomin rapporterades och det ser bra ut.

Mudd ring
Djupmätning är gjord med resultat enligt utdelad skiss. Vi avvaktar vintern och gör
nya nQtningar till våren -07. Ingvar förhandsbokar muddraren Agne Rapp.

$8 Övriga frågor
Ingvar sammankallar en kommitté under vintern, som tittar på
möjligheterna att skapa ett antal bredare segelbåtsplatser.
Ingvar beställer mat till nästa möte (julbord)

$7 Avslutning
Hans Roth tackade for visat intresse och förklarade mötet avslutat. Nästa möte den
15 december.

V id otok e t Justerat

oakim Stare



PROTOKOLL 1(2)
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Styrelsemöte
Tid 2006-12-15

Plats Klubbstugan i Grötvik

t45rvarande Jan Bergkvist (ordf.)
Leif Gudmundsson
Gösta König
Bo Visson
Hans Roth
Joakim Stare
Hans Särman
Ingvar Andersson(Adjungerande)

Distribueras till Närvarande samt Christer Nilsson och Jarl Öijerholm

$1 I iötets öppnande
OrdSrande hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat.

Q2 Godk5nnande av dagordningen
Mötet godkände föreslagen dagordning.

Q Föregående mötetsprotokoll
Styrelseprotokollet Sen den 2006-11-15 godkändes och lades till handlingarna.

$4 Valberedningen har ordet
Valberedningen som representerades av Dan och Kenneth meddelade att tre
styrelsemedlemmar har anmält att de kommer att sluta under 2007, Jan Bergkvist,
Christer Nilsson och Jarl Öijerholm. Valberedningen pressenterade ett namnförslag
på ordSrandeposten, Sven Palmqvist, de övriga finns det munnforslag men de var
inte färdiga för presentation ännu.



Rapporter
Inga rapporter

$8 Nya frågor
Kallelse till årsmötet skall tas kam
Fortsatt anställning av hamnkaptenen
Istället för "6skrensförbud" vädjar styrelsen, via årsmötet, till de som 6skar
att inte kasta rens i hamnen.
Vaktkommittén Sr titta på om det går att göra vaktinstruktionerna klarare.
Önskemål om att förlänga 1mmen ca 1-1,5m samt att den skall klara 6 ton.
Detta diskuteras vidare på nästa möte

$7 Avslutning
Jan Bergkvist tackade för visat intresse och förklarade mötet avslutat. Nästa möte
den 24 januari 2007.

Vid protok et Justerat

Joakim Stare


