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Styrelsem5te
2007-01-24

i lats Klubbstugan i Grötvik

¹rvarande Jan Bergkvist (ordf.)
Leif Gudmundsson
Bo Larsson
Hans Roth
Joakim Stare
Jarl Öijerholm
lngvar Andersson(Adjungerande)

Distribueras till Närvarande, samt Gösta König, Christer Nilsson och Hans Särman

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

$2 Föregående protokoll
Styrelseprotokollet &ån den 2006-12-1$ godkändes och lades till handlingarna

Q Skrivelser
• Skrivelse &ån Svensk Båtunionen angående skatter är överlämnad till Bo

Larsson samt skrivelse &ån Svenska Båtunionen angående försäkringar är
överlämnad till Hans Särman.

• På &åga angående kran till mini 12;or så är styrelsen positiv men placering får
diskuteras vidare.

Förslag till verksamhetsberättelse
Förslaget till verksamhetsberättelse daterat 07010S gicks igenom och godkändes.

f5 Ekonomisk resultatredovisning Rr år 2006
Resultat och balansrapport gicks igenom. Arets vinst minskar foregående års
förlust.



g6 Verksamhetsplan och budget för år 2007
Preliminär verksamhetsplan för år 2007 gicks igenom och godkändes.

$7 Beslut om muddring
Djupmätningar visar att det är dags för muddring och anbud från Dansk firma
daterat 061228 antogs.

$8 Behandling av inkomna motioner
a Prenumerationer: Styrelsen tar inte ställning utan inväntar förslag på lämpliga

tidskrifter &ån medlemmarna på årsmötet.
b Anslutning till frihamnsordningen: Syrelsen föreslår årsmötet besluta att

motionen avslås.

$9 Rapporter
Breddning och möjlighet till justering av båtplatserna på brygga 8 utreds
vidare, leverantören får titta på förslag och pris.
Flytbryggan rör på sig, dykare får kontrollera förankringen. Leif och Ingvar
sköter detta.
Dörrlåset till klubblokalen skall lagas.
Element i källaren lagas.
Upphittad Crescent 420 tillfaller klubben.
Träd upp till Långvården är för höga, kollas av Ingvar och Jarl vid
upptransport av vaggor till våren.

$10 Övriga frågor
Önskemål om fler båtplatser på land under sommaren. Ingvar kollar med
kommunen om vi får ta bort bilplatser.
Märke till medlemmar som behöver visa medlemskap vid användandet av
rampen, Ingvar tar fram dessa.
Ingvar tar fram ett antal T-shirt märkta med "Hamnvakt".
I dagsläget köps det inte in några nya klockor, dessa köps efter behov.
"Egen riskplatser" hanteras av styrelsen.
Flytelement saknas till extra bommar i innerhamnen. Hamnvärd kollar.
Jan kollar med Kjell Hägglund om reparation av brygga 2 samt matta i
klubblokalen.

$11 Avslutning
Jan Bergkvist tackade för visat intresse och förklarade mötet avslutat. Nästa möte
den 14 februari.

V i W t okolle t Justerat

fo im tare B er is t



PROTOKOLL 1(2)
Grötviks Segelsälls&p o tum Protokolls'

2007-02-20 2/07

Styrelsemöte
Tid 2007-02-14

Plats Klubbstugan i Grötvik

Narva rande Jan Bergkvist (ordf.)
Leif Gudmundsson
Bo Larsson
Christer Nilsson
Hans Roth
Joakim Stare
Hans Särman
Jarl Oijerholm
Ingvar Andersson(Adjungerande)

Distribueras till Närvarande, samt Gösta König

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

$2 Föregående protokoll
Styrelseprotokollet &ån den 2007-01-24 godkändes och lades till handlingarna.

$3 Skrivelser
• In b judan till förbundsmöte i Västkustens Båtförbund.

Inbjudan till Sjösäkerhetsskolan.

Rapporter
• Förberedelse får muddring pågår. Muddringen kommer att utföras innan

mars månads utgång.
• St o ra kranens mekanik och motor är i dåligt skick. Förslag att totalrenovera

kranen eller byta till ny. Ny kostar 35 tkr + moms, renoveringen får kosta
max 20 tkr annars har Leif och Ingvar beslut på att beställa en ny.
Hjul till skottkärra samt stödhjul till klubbens båtkärra har blivit stulna.
Detta har åtgärdats.

• Kl ubben egendom och medlemmarna är försäkrade i Svenska Sjö. Hans
Särman föredrog omfattningen och försäkringsskyddet ansågs tillräckligt.



• Ek o nomin är fortsatt god. Resultat och balansräkning för 2006 godkändes i
redovisat skick. Styrelsen undertecknade bokslutet.

• Dö rrlåset till klubbstugan är åtgärdat
• El e mentet i källaren är lagat.
• Up phittad båt har tillfallit klubben.

Sven Palmqvist kollar med kommunen om det är ok med fler båtplatser på
land.

• Me dlemsmärken till medlemmar som använder rampen är på gång.
• Fl y telement till bommar i innerhamnen är tillbaka.

$5 Budget för år 2007
Budgetforslag utdelat och föredraget av Bo Lasson. Förslaget godkändes.

$8 5vriga frågor
• Fö rs lag att medlemmarna gör en runda i hamnen för att hindra stölder under

vinterhalvåret då hamnen är obevakad. Förslaget kommer att tas upp på
årsmötet.

$7 Avslutning
Jan Bergkvist tackade Sr visat intresse och Srklarade mötet avslutat. Nästa möte
den?? mars.

Vid p ollet Justerat

/
/Ap,/~Qoaktm Stare



PROTOKOLL
Grötviks Segelsällskap
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Styrelsemöte
Tid 2007-04-04

Plats Klubbstugan i Grotvik

Närvarande Sven Palmkvist (ordf.)
Leif Gudmundsson
Bo Larsson
Thomas Larsson
Claes Löfqvist
Gösta König
Hans Roth
Joakim Stare
Hans Särman
Ingvar Andersson(Adjungerande)

Distribueras till ¹r v arande

llötets öppnande
Ordförande hälsade alla välkomna och Srkiarade mötet öppnat.
Mötet godkände föreslagen dagordning.

$2 Föregående protokoll
Styrelseprotokollet från den 2007-02-14 godkändes och lades till handlingarna

Q F irmatecknare
Det beslutades att ordförande Sven Pahnkvist och kassör Bo Larsson är
6rmatecknarc var för sig.

Fördelning av etyrelsearvodet
Fördelningen av styrelsearvodet diskuteras vidare på nästa möte.

Adresslista
Ingvar sammanställer en adremlista på styrelsemedlemmarna inkl. mailadresser.



g6 Verksamhetsplan 2007
Verksamhetsplanen för 2007 diskuterades och läget är enligt följande:

Reparation av brygga 2 är klar.
Eldrivna kranen skall besiktigas eAer el-anslutningen. Kranen är klar till
sjösättningen.
Målning av fönster sker under sommaren.
Breddning av brygga 8 först nästa år.
Olja altangolv ej utfört.
Mastskjul repareras, förlängs och breddas eAer sjösättning då masterna
tagits bort.
Anslagstavlor skall målas och fixas, detta är på gång.
Ingvar kollar om det går att fixa lampor med rörelsevakt på varje brygga.
GSS båten behålls i klubben tills vidare.
Utfyllnad av stora piren så att man kan gå på den, Sven kollar med tekniska
kontoret på kommunen.

Bajamaja i inre hamnen, Ingvar kollar vad det kostar att hyra och sköta en.
En kväll med splitsning, Hans S kollar med kursledare om tid och kostnad.
Sammankomst med bryggvärdar i mitten av maj, så även i år. Ingvar och
Leif sköter detta.
Kurser anslås på hemsidan samt på anslagstavlorna. Minst tio anmälda per
kurs för att det skall bli någon. Möjlighet till kurs i VHF, förarbevis och
GPS om intresse finns. Matlagningskurs och gymnastik fortsätter även i år.
Trivselafton med föredrag lever vidare i år.

Spangenbergsseglingen och Grötseglingen, Hans R kollar med Christer.
Motorbåtsfalangen, Gösta och Kaj funderar på upplägg inför årets säsong.

$7 Fråga om särskild hamnkommitté
Ingen speciell hamnkommitté bildades utan Ingvar sammankallar arbetslag vid
behov.

$8 Vaktlista 2007
Vaktlistan är på gång, utskick efiter påsk, ev. kompletteras utskicket med önskemål
om medlemmarnas mailadresser.

g9 Hemsida
Hemsidan fungerar till&edställande, Ingvar ansvarar för att sidan hålls uppdaterad.

$10 Muddring 2007
Vi har dumpningstillstånd av muddermassor till havs fram till 31/3.
Naturvårdsverket har avslagit vår önskan om dispens för muddring några dagar
efter utgången av tillståndet.
Det har i stället, 2007-04-04, muddrats en ränna som kommer att märkas ut,
muddermassorna lagras tillfälligt på land uppe på "långvården". Styrelsen har
godkänt hittills gjorda åtgärder och kommer att diskutera vidare hur massorna skall
hanteras.
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Ingvar har beställt provtagning av masorna, för att vi skall få en analys av
innehållet. Sven skall träffa länsstyrelsen för att gå igenom tillstånd vi har eller inte
har vad gäller mudcMng och dumpning.

$11 Kontakt med Fortifikationsförvaltningen
Avtalet med Fortifikationsförvaltningen har gått ut. Sven och Ingvar kollar om
avtalet skall förlängas.

$12 Club Maritim, förfrågan om GSS önskar deltaga i Halmstad 700
GSS kommer inte deltaga i Club Maritims firande av Halmstad 700 år.

g13 Sammanträdesdagar 2007
Styrelsen sammanträder den första onsdagen i varje månad 18.30, enligt följande.
2 maj, 7 juni, 5 september, 3 oktober, 7 november och 5 december.

g14 Rapporter
Ekonomin ser fortsatt bra ut. hyresintäkter på båtplatser börjar komma in.
Ingvar tror att samtliga båtplatser blir uthyrda i år.
Element i källaren är bytt.
Ingen container i år vid vårstädningen.
Nycklar till klubbhuset kvitteras ut hos Ingvar.

$15 Övriga frågor
Maila ärenden inför nästa kallelse till Sven.
Klubben behöver någon som är seglingsansvarig och &ågan ställs till
Christer. Hans R blir styrelsens kontaktman med den seglingsansvarige.
Ingvar har i dag halvtid och mycket övertid. Styrelsen diskuterar Ingvars
anställning vidare nästa möte.
Thomas kollar upp kostnader för tidningsprenumerationer till klubbhuset.
Ingvar behöver semestervikarie. Kajs söner kan åta sig detta. Bo och Sven
skriver ett avtal på deras anställning.
Leif kollar över TV och ev. boxer i klubbhuset.
Kran för minitolvor får sättas upp i samråd med Ingvar och Leif.

g16 Avslutning
Sven Palmkvist tackade for visat intresse och förklarade mötet avslutat. Nästa möte
den 2 maj,

Vid protoko et Justerat

, '4iu
Qgakim Stare Sven Palmkvist



PROTOKOLL
Grötviks Segelsällskap Datum Protoko l lsnr

2007-05-21

Styrelsemöte
Tid 2007-05-02

Plats Klubbstugan i Grötvik

Närvarande Sven Palmkvist (ordf.)
Leif Gudmundsson
Bo Larsson
Thomas Larsson
Klas Lövkvist
Gösta König
Hans Roth
Hans Särman
Ingvar Andersson

Distribueras till Närvarande

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

g2 Föregående protokoll
Styrelseprotokollet från den 2007-04-17 godkändes och lades till handlingarna.

$3 Kassa rap port
Bo redogjorde för den ekonomiska ställningen. I kassan fanns vid dagens datum
1 278 900.- och då är det mesta betalt.
Från kommunen har inkommit 45000 i bidrag.
Kranen kostade 45000.- + 17000.- för el.

Semesterersättare

Kai Adolfssons söner arbetar som ersättare under tiden Ingvar har semester.
Uppdrogs åt Sven och Bo att diskutera med Max och Sam Adolfsson ang en
anställning, och villkoren för denna.
Ingvar gör en tjänstgöringslista med arbetsuppgifter för vikariatstiden.
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g5 Muddring
Muddring har genomförts, och då tiden för dumpning av massor i havet överskreds
Blev arrangemanget av en mer provisorisk karaktär. Massorna fick läggas på
hamnplan för senare bortforsling till långvården. Prover är tagna, och inga farliga
ämnen har konstaterats, vilket innebär att massorna kan användas till olika
ändamål, ev. kan kommunen ta hand om en del. Muddringen hamnade på totalt

118000.- + 20000 + 25000.- för provtagning av massorna.

g6 Överläggning med Tekniska kontoret
Målning av fyren är beställd
Matta till klubbhuset är beställd
Ekonomisk hjälp med container med 5000 — 10000.- begäres av GSS
Ev. en terrass med bänkar i anslutning till Prins Bertils stig

$7 Arvodesfråg or
Belutar styrelsen att utöka Ingvars tjänst till 75%
Det framkom synpunkter om att Leif utöver arvode även ska ha en ersättning för
det arbete som han utför i Hamnen. Sven och Bo utreder detta.

$8 Verksamhetsplanen
De olika arbetena som ska genomföras är i full gång och följande rapporterades

Betr, belysning på bryggorna med rörelsevakt, får vi inte ta ström från
befintliga stolpar. Sven pratar med kommunen om detta.
Kostnaden för Baja Maja skulle uppgå till 1500 kr/mån. bollen går till
kommunen
Kurs i splitsning flyttas till hösten
Tid för sammankomst med bryggvärdar ännu inte fastställd
Kurser i VHF och navigation flyttas till hösten
Trivselkväll arrangeras till hösten
Motorbåtsfalangen funderar vidare
När det gäller prenumerationer„beslutades att Praktiskt Båtägande ska
beställas.
Boxerabonnemang är installerat i klubbhuset

$9 Övriga frågor
Bryggan vid badplatsen är till för båtägarna och inte solning, skylt ska
sättas upp.
Vid hamnplan ska 3 parkeringsplatser reserveras för hamnkapten och
personal.
Fasta uppställningsplatser ska anordnas mellan sopstation och sliper,
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Priset för platsen blir 650. 
Skyltar ska sättas upp att parkering på hamnområdet, endast för GSS
medlemmar
Nya dörrar och toalettstolar på Toaletten
Golvet i tvättstugan ska göras i ordning
Stuprör och hängrännor är bytta
Nya slangar med gemensam koppling monterat
Leif och Ingvar kontrollerar vad "egen risk plats" egentligen innebär.
1 st motorstöld är rapporterad
Beslut togs on inköp av skrivare som skriver på båda sidor samt ny
bildskärm. Kostnad ca 6000. 
Länkar har brustit till flytbryggan, dykare har reparerat mot mindre arvode.
Problem med vattenledning har inrapporterats på brygga 10
Beslut togs att Leif ska ha befogenhet att använda hamnens betalkort for
smärre löpande utgifter.

$10 Nytt möte

Nästa möte hålls den 7/6

$11 Avslutning

Sven Palmqvist tackade för visat intresse och förklarade mötat avslutat

Uid protoMlet — Justerat

Hans Roth Sven Palmkvist



PROTOKOLL 1(2)
Grötviks Segelsällskap Datum Prutekot tsnr

2007-06-07

Styrelsemöte
Tld 2007-06-07

Plats Klubbstugan i Grotvik

Närvarande Sven Palmkvist (ordf.)
Leif Gudmundsson
Bo Larsson
Klas Lövkvist
Gösta König
Ingvar Andersson

Distribueras till Styrelsen+ Hamnvärden

$1 Mötets öppnande
OrdSrande hälsade alla välkomna och Srklarade mötet öppnat.
Mötet godkände Sreslagen dagordning.

$2 Föregående protokoll
Styrelseprotokollet från den 2007-05-21 godkändes och lades till handlingarna

$3 Kassa rapport
Kassören redogjorde Sr den ekonomiska ställningen. I kassan fmns per dagens
datum 1 219 000 kr.
Till nästa styrelsemöte upprättas en budgetuppSljning av kassören.

Semesterersättare
Max och Sam Adolfsson har anställts som somrrutrvikarier och anställningsavtal
har upprättats. Ingvar introducerar vikarierna enl. uppgjord instruktion

Arvoden
Styrelsens arvoden och ersättningen till övriga funktionärer diskuterades och
fastställdes i särskilt beslutsprotokoll (Bilaga)

$6 Muddrlng 2007
Det återstående problemet — bortforslingen av muddermassorna — har lösts genom
skickligt Srhandlingsarbete av Sven och Ingvar. Kommunen tar hand om massorna
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utan kostnad för GSS.

$7 Öve¹ggning med Tekniska kontoret
Det är i sin ordning att GSS hyr ut båtplatser på planen som planerat.
Frågan om utsiktsplatser på piren har bordlagts tills vidare p.g.a. penningbrist.

$8 Vakthållningen
Vakthållningen och vaktlistan fungerar i stort sett bra. En nyhet är att medlemmar
kan få hjälp av Ingvar att hitta ersättare vid förhinder.

~ $ 9 B r yggvärdarna
Möte med bryggvärdarna har genomförts och blev mycket uppskattat.

$10 Övrigt
För närvarande är ca 45.000 kr obetalda av årets fakturering (medlemsavg.+
båtplatser). Ingvar sänder påminnelse med sista betainmgsdag 2007-06-30.
Obetald avgiR skall leda till att båtplatsen återtas av GSS.

Elkontakten vid sjöräddningen repareras ej f.n. Stugägarna informeras.

Diskussion skall tas med stugägarna betr. ev delning av kostnaderna för
sophämtning.

$11 Nytt möte
Nästa möte hålls 2007-09-05 kl. 18:30

$1 2 Avslutning
Sven Palmqvist tackade för visat intresse och förklarade mötat avslutat
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V p tokollet Justerat

Larsson en Palmkvist



Bilaga till protokoll 2007%6-07
GRÖTVIKS SEGELSÄLLSKAP

BESLUTSPROTOKOLL:

Ingvar Anderssons tjänst som Hamnvärd utökas till 75 %.
Fr.o.m. 2007-03-01 fastställs månadslönen till 16.200 kr/mån.
Denna lönerevision utgör även kompensation för det mertidsarbete som
utförts.

Leif Gudmundsson skall utöver sitt styrelsearvode ersättas med ett arvode för sitt
förtjänstfulla arbete i hamnen. Arvodet för 2007 fastställdes till 25.000 kr.

I ovanstående beslut deltog inte Ingvar Andersson resp. Leif Gudmundsson.

Styrelsens arvoden fastställdes enligt nedan:

Ordförande 9.000 kr
Kassör 8.000 kr
Sekreterare 4.000 kr
Ord.ledamot 2.800 kr
Suppleant 950 kr



PROTOKOLL 1(3)
QrötV~ $ + gt„.lpällp~p Datum Protoko l lsnr

2007-09-10 6

Styrelsemöte
Tid 2007-09-05

Plats Klubbstugan i Grötvik

Närvarande Sven Palmkvist (ordf.)
Leif Gudmundsson
Bo Larsson
Thomas Larsson
Clas Lövkvist
Gösta König
Hans Särman
Joakim Stare
Ingvar Andersson (adjungerande)

Distribueras till Styrelsen + Hamnvärden

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

$2 Föregående protokoll
Styrelseprotokollet &ån den 2007-06-07 godkändes och lades till handlingarna.

$3 Kassa rappe rt
Kassören redogjorde för den ekonomiska ställningen. Ekonomin är god och vi
följer budgeten i stort.
Till nästa styrelsemöte upprättas en budgetuppföljning av kassören.
Enbart en medlem som inte betalt båtavgiften men det är på gång. Gästbåtsavgifter
har inbringat ca 40.000kr i år.

Sommaren 2007, rapportlutvärderlng
• Semestervikarier för Ingvar har fungerat bra
• Va k thållningen har fungerat utan problem, endast 2st har uteblivit hittills.
• Ke n net Elofsson har slutat som klubbmästare.
• Upphittad båt "stulen" av föregående ägare, polisen utreder.
• Dö r rarna till toaletterna har byggts om och fungerar nu bra.

Viss irritation på att Spangenbergsseglingen ställdes in. Seglingen kräver ett
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engagemang och intresse från medlemmarna. Intresse och former för en
fortsättning av Spangenbergsseglingarna får tas upp på halvårsmötet.

g5 Skrivelse från medlemmar
Styrelsen har fått in en skrivelse daterad 2007-08-20 från Göran Westergren m fi.
Skrivelsen tar upp ett antal frågor som styrelsen har diskuterat och följande
beslutades.

I. Ingvar tar kontakt med bomtillverkarna för att klarlägga vad som gäller för
bommarnas håll fasthet.

2. Styrelsen kontrollerar med försäkringsbolagen vad som gäller vid skada.
3. Styrelsen tillsatte en arbetsgrupp som skall se över hamnens möjligheter att

klara av modärna båtars behov av bredare platser.
4. Ett skriftligt svar till brevskrivarna från ordförande.

g6 Kran för segelbåtar
Kran för minitolvor välte under sommaren men är nu återställd. Vi bör teckna en
överenskommelse med kranägarna och kranen bör besiktigas och hållas låst.

g7 Ev. muddring 2008
Muddringstillståndet gäller enbart för dumpning, inte för muddring. Sven kontaktar
länsstyrelsen angående detta. Behovet av muddring diskuterades och det får utredas
vidare. Mätning av djupet görs efter ev. höst och vinterstormar.

$8 Höstmötet 2007-10-20
Höstmöte hålls den 20 oktober i Folkets hus kl. 10.00, kallelsen skall skickas ut
senast den 28 september. Joakim tar &am förslag på dagordning.

g9 Övrigt
• La mpor i klubbstugan måste ses över, Ingvar kontaktar elektriker.
• In g var tar back up på klubbens datafiler. Back up skall tas en gång i veckan

eller efter förändring. Back up skall förvaras på två oberoende ställen.
• Br y ggorna behöver ses över av extern hjälp, Joakim tar kontakt med möjlig

besiktningsman.
• Et tårsavtal med komiiiunen motiverar inte till någon långsiktighet, Sven tar

upp frågan om kontraktslängd med kommunen. I samband med detta kollas
även gränsdragningen mellan kommun och klubb upp.

• In g var kollar med Ekbacken om vi kan boka en medlemsafton med
gästföreläsare någon gång i november, förslag på föreläsare till Ingvar.

• Ut b i ldningsprogram med olika kurser finns framtaget av Hans S.
Information om kurserna kommer att anslås på anslagstavlan och i
klubbhuset, förslag på ett direkt mail till de medlemmar som lämnat in
mail adress.

• In f o rmationskort om klubben går ut med vaktlistan,
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$10 Nytt möte
¹sta möte hålls 2007-10-03 kl. 18:30

$11 AV8IUtAlhg
Sven Palmqvist tackade för visat intresse och förklarade mötet avslutat

Vid protoko t Justerat

J oa Sta r e Sven Palmkvist



PROTOKOLL
~p ~ / ge ]g g ] g+p Datu m Protok ollsnr2007-10-11 7

Styrelsemöte
Tid 2007-10-03

Plats Klubbstugan i Grötvik

Närvarande Sven Palmkvist (ordf.)
Leif Gudmundsson
Bo Larsson
Thomas Larsson
Clas Lövkvist
Gösta König
Hans Särman
Joakim Stare
Ingvar Andersson (adjungerande)

Distribueras till Styrelsen + Hamnvärden

INötets öppnande
Ordförande hälsade alla välkomna och förklarade mötet oppnat.
Mötet godkände föreslagen dagordning.

$2 Föregående protokoll
Styrelseprotokollet Sån den 2007-09-05 godkändes och lades till handlingarna.

$3 Kassa rap port
Kassören redogjorde för den ekonomiska ställningen. Ekonomin är god, en
budgetuppföljning delades ut och vi följer budgeten i stort.

Nlotion angående protokoll på hemsidan
Motionen avslogs med hänvisning till att alla medlemmar inte har tillgång till
Internet, protokollen 6nns tillgängliga i klubblokalen

$5 Höstmötet 2007-10-20
Höstmötet diskuterades med följande kommentarer:

• Hamnavgifterna förblir oförändrade
• Leif och Ingvar presenterar större händelser under året
• Sjösättning 2008 den 19/4, 26/4 och 10/5
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Upptagning 2008 den 20/9, 27/9 och 11/10
Årsmöte 2008 den 15/3
Inkomna motioner diskuteras under övrigt på höstmötet, Ingvar kopierar
upp motionerna och lägger ett antal i klubbhuset.

g6 Skrivelser
1. Brev &ån Mats Milbourn om önskemål med reducerad gästhamnsavgifit för

medlemmar, något som styrelsen avslog. Sven skickar brevsvar.
2. Brev angående utlåning av båtplats. Ingvar svarar båtplatsinnehavaren.
3. Motion till årsmötet 2008 från Kaj Adolfsson om önskemål att rensa upp på

båtar framför stugorna under sommarmånaderna, något som styrelsen
samtyckte.

4. Motion till höstmötet 2007 från Göran Westergren angående öppenhet kring
båtplatsuthyrning och kölista. — Styrelsen ser över stadgarna och Ingvar
kollar hur andra klubbar hanterar &ågan. Styrelsen är emot att lägga ut
kölistan på nätet.

5. Inbjudan till konferens 24/11 av Svenska Seglarförbundet, Vi avböjer.

$7 Rapporter
Ingvar rapporterade från sina kontakter med bomtillverkarna.
Bomtillverkarna lämnar inga garantier och inga direkta normer, den
svagaste länken är infästningen, båtens längd och tyngd påverkar
hållfastheten, tidigare rekommendationer är att båten bör inte vara mer än
två meter längre än bommen. Skulle skada uppkomma ligger ansvaret på
båtägaren
Arbetsguppen tillsatt styrelsen visade upp förslag på hur hamnen skulle
kunna utvecklas så att den skulle kunna ta emot fler och större båtar.
Elektriker har sett över lamporna i klubbstugan.
Ingvar sköter back up av klubbens datafiler.
Höstens kurser är fulltecknade.
Hans S rapporterade försäkringsläget och vi är väldigt bra försäkrade enligt
Hans.

~ $8 Ö vrigt
Ingvar kollar vad det skulle kosta att städning av klubblokalen en gång i
månaden. Klubbhuset kommer att städas efter nyinlagt golv.
Ulla-Mej som ordnar trivseln i klubblokalen kommer att få en uppskattning
av klubben till ett värde av ca 1000kronor.
Upphittad båt har återgått till ägaren efter tingsrättsbeslut.
Dator med Internet uppkoppling på 8Mb kommer att finnas i klubblokalen
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$10 Nytt möte
Nästa möte hålls 2007-11-07 kl. 18:30

$11 AY8lutning
Sven Palmqvist tackade för visat intresse och förklarade mötet avslutat

Vid p ok Justerat

Joakim Stare Sven Palmkvist



PROTOKOLL 1(2)
Grötviks Segelsällskap Datum Protoko l lsnr

2007-11-08 8

Styrelsemöte
Tid 2007-11-07

Plats Klubbstugan i Grötvik

Närvarande Sven Palmkvist (ordf.)
Clas Lövkvist
Gösta König
Hans Särman
Joakim Stare
Ingvar Andersson (adjungerande)

Distribueras till Styrelsen + Hamnvarden

g Nl ötets öppnande
Ordförande hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat.
Mötet godkände föreslagen dagordning.

$2 F öregående protokoll
Styrelseprotokollet &ån den 2007-1043 godkändes och lades till handlingarna.

$3 K assa rapport
Ordförande redogjorde för den ekonomiska ställningen. Ekonomin är fortsatt god

Höstmötet 2007-10-20, genomgång av mötet. Atgärder
Motioner

• Po l icy för hur båtplatserna skall hanteras ses över, forsäkringsbesked
kommer att begäras in i samband med att båtplatsen betalas

• In gvar och Christer Nilsson tittar över hemsidan så att det går att lägga in
viktiga händelser från styrelsemötena.

Ovrigt
• St y relsen fortsätter att titta på hur hamnen kan utvecklas på kort och lång

sikt.

$5 Nluddringsansökan, areal och Qup

Ansökan om tillstånd att muddra till 3 meters djup och inom vilket område
skickas in till Länsstyrelsen. Ingvar och Sven tittat på vilket område som skall
muddras.
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$6 U thyrning av båtplats. Begäran om återbetalning
Styrelsen står bakom hanmkaptenens hanterande av &ågan och skriver ett svar till
brevskrivaren.

$7 Kassaskåpsnyckel
Kassaskåpsnyckeln förvaras i dag av Ingvar, Leif Gudmundsson kommer att ta
hand om reservnyckeln.

$8 Rapporter
• Sven har svarat på skrivelsen &ån Mats Milbourn

Mats Bjärnstig på Svensk villa besiktning kan åta sig att besiktiga skicket
på bryggorna i hamnen till en kostnad på mellan 5-6000:-. Joakim tar
kontakt med Mats angående tid för besiktning.

• Städning av klubblokalen skulle kosta 220:-/timme, Ingvar tar hjälp vid
behov av städning vintertid. Sommartid ansvarar medlemmarna i
samband med vakttjänst enligt arbetsrutin för vakthållning. Förtydligande
av arbetsrutin for vakthållning skickas ut i samband med utskick av
vaktlista

$9 Övrigt
• In gvar ordnar med jultalrik och tillbehör till mötet den 5/12
• Förslag till sammanträdesdagar under 2008 är första onsdagen i månaden

$10 Nytt möte
Nästa möte hålls 2007-12-05 kl. 18:30

~ $1 1 Avslutning
Sven Palmkvist tackade för visat intresse och förklarade mötet avslutat

Vid protokollet Justerat

Jo Stare Sven Palmkvist
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Maj-Louise Larsson

Från: maj - louise.larsson@swedbank.se
Skickat: den 10 mars 2008 11:16
Till: maj-l ouise.larsson@telia.com
Ämne: VB: GSS

Från: BO LARSSON [mailto:bolarsson.halmstad@telia.com]
Skickat: den 10 mars 2008 11:15
Till: Maj-Louise Larsson; Maj-Louise Larsson
Ämne: GSS

Hej igen,

Här får du brevet från Mats M och svaret från Sven P

Hälsn

--- Original Message — 
From: Grötviks Segelsällskap
To: 'BO LARSSON'
Sent: Monday, March 10, 2008 9:07 AM
Subject: VB: Hamnavgift

— — -Ursprungligt meddelande — — 
Från: SVEN PALMKVIST [mailto:sven.palmkvist@telia.com]
Skickat: den 17 oktober 2007 16:43
Till: 'mats millbourn'
Kopia: hamnen@grotvik.se; bolarsson.halmstad@telia.com; clasolofqvist@hotmaikcom;
gosta.konig@telia.com; h.roth@interrolkcom; utbildning@grotvik.se; ingvar@boian.se;
sekreterare@grotvik.se; SVEN.PALMKVIST@HALMSTAD.SE; thomas.larsson@scandinox.se
Ämne: SV: Hamnavgift

Mats!

Styrelsen för GSS behandlade Din begäran vid senaste styrelsemötet den 2 oktober. Protokollet justerades
den 15 oktober.

Din beskrivning av Ditt besök i hamnen är helt riktig, och Du har fått betala enligt gällande taxa, vilken f.n. inte
ger utrymme för särskilda avsteg.

Styrelsens diskussion mynnade dock ut i, att en översyn av hamnavgifterna känns rimlig att överväga. Bl a
kan en differentiering mellan låg- och högsäsong aktualiseras.

Med hälsningar

Sven Palmkvist

Från: mats millbourn [mailto:mats.millbourn@mbox318.swipnet.se]
Skickat: den 22 september 2007 15:40
Till: ordforande@grotvik.se
Ämne: Hamnavgift

Bäste ordförande

2008-03-11
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Jag är medlem i Grötvik SS och bor i Stenhuggeriet. I sommar har jag seglat runt kusten efter kanalfard och
anlände till Grötvik den 12 augusti, Min ordinarie hemmahamn är Hunnebostrand. Vi avsåg ligga i Grötvik 10 
12 dagar innan båten skulle seglasupp till Hunnebo. Det blev 12 dygn och för det fick jag betala 1800 sek dvs
full hamnavgift för båt längre än 40 fot. Min fråga är nu om det inte vore vettigt att ha reducerad avgift för
medlemmar som är på tillfälligt besök med sin båt. I alla fall vore detta kanske möjligt under icke högsäsong.

Jag vore tacksam om frågan kunde tas upp med styrelsen för en positiv behandling, så att jag nästa gång
kanske får betala lite mindre.
MVH
Mats Millbourn

Jag använder en gratisversion av SPAMfighter för privata användare.
485 spam har blivit blockerade hittills.
Betalande användare har inte detta meddelande i sin e-post.
Hämta gratis SPAM fighter idag!

2008-03-11



PROTOKOLL
G>p>M S < g<l>Ni>& p Datum Protok oIlsnr

2007-12-12 9

Styrelsemöte
Tid 2007-12-05

Piats Klubbstugan i Grötvik

Närvarande Sven Palmkvist (ordf.)
Leif Gudmundsson
Bo Larsson
Thomas Larsson
Gösta König
Hans Roth
Hans Särman
Joakim Stare
Ingvar Andersson (adjungerande)

Distribueras till Styrelsen + Hamnvarden

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

$2 Föregående protokoll
Styrelseprotokollet &ån den 2007-11-07 godkändes och lades till
handlingarna.

$3 Kassarapport
Kassören redogjorde för den ekonomiska ställningen. Ekonomin är fortsatt
god, vi har ett resultat ungefar som budget, avvikelser enligt redovisning i
tidigare protokoll.

Arets händelser — kommande års
• Arbetsgruppen bestående av Thomas och Joakim arbetar vidare m ed

hamnutvecklingen, gruppen är öppen för fler deltagare, även utanför
styrelsen.

• Sven tar kontakt med Kjell Hägglund på kommunen om synen på
vidareutveckling av hamnen samt eventuella investeringar, han tar
även upp diskussionen om alternativ till ettårsavtal.

• Be lysningen på fyren har ett alvarligt elfel, Ingvar kontaktar
kommunen.
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$5 Sammanträdesdagar
Styrelsen kommer att sammanträda på följande dagar under 2008:
styrelsemöte den 6 februari, 5 mars, 2 april, 7 maj, 4 juni, 3 september,
1 oktober, 5 november, 3 december samt med årsmöte den 15 mars och
höstmöte den 18 oktober. Styrelsemötena kommer att hållas i klubblokalen
med start kl. 18.30. övriga möten i Grötviks folkets hus tid enligt kallelse.

$8 Rapporter
• An sökan om muddringstillstånd är inskickad
• Christer Nilsson har inte haft tid att bygga om hemsidan så att det på

ett enkelt sätt går att lägga in viktiga händelser från styrelsemötena.
• Besiktning av bryggorna är utförd och vi kommer få ett protokoll.

g? Nytt möte
Nästa möte hålls 2008-02-06 kl. 18:30

$8 Avslutning
Sven Palmkvist tackade för visat intresse och förklarade mötet avslutat

Vid protokolle Justerat

Joakim Stare Sven Palmkvist


