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Möten 
Styrelsen har under året haft 11 st protokollförda sammanträden. 
 
Årsmötet hölls den 9 mars, och allmänt höstmöte den 26 oktober. 
 
GSS aktiviteter 2013 
 
Ungdomsverksamhet 
Under några sommarveckor höll Anders Widén två kurser i jollesegling med GSS:s 
optimistjollar. Dessa var fulltecknade, och GSS har som ambition att utveckla 
ungdomsverksamheten vidare. Tack Anders för Ditt engagemang. 
Under säsongen har torsdagsseglingar för jolleseglarna genomförts. Tack till Daniel Engvall 
som hållit i detta. 
 
 



Bevakning 
Bevakning av hamnen har även i år, genomförts av medlemmarna, efter ett schema, som 
bevakningsgruppen gjort upp. Verksamheten har i stort fungerat bra. I de fall förhinder 
förelegat för den ansvarige, har dock byten i regel kunnat genomföras. I några fall har tyvärr 
straffavgift behövts tas ut.  
 
Personal 
Som hamnkapten har Claes-O Löfqvist fungerat. 
 
Sjöräddningen 
Styrelsen inbjöd skepparna i Sjöräddningen till ett möte den 30 januari. Där informerades om 
de olika verksamheterna från respektive håll, samt diskuterades möjliga samverkansformer. 
Parterna ansåg det viktigt med denna typ av möten, och att de skulle äga rum 1-2 gångar per 
år. Värdskapet skall därvid växla mellan de båda föreningarna. 
 
Stormar 
Kostnader för höststormen 2011 och vårstormen 2012, drabbade oss under 2013. Såväl 
ersättning till kommunen som extra muddringskostnader måste betalas. 
 
Stormarna Simone (28 oktober 2013) och Sven (5-7 december 2013), orsakade tyvärr åter stor 
förödelse i hamnen. 
 
Skadorna bestod av uppsköljda stenar, sönderbrutna bryggor, skadade fästen, förstörd 
elanläggning, mm. Reparationer startar under början av 2014. Dessa utförs i mycket god 
samverkan med Halmstads kommun, Teknik- och Fritidskontoret. Ett stort tack till kontoret 
och dess personal för dess positiva inställning till vår verksamhet ! 
 
Tyvärr orsakar även stormarna oönskade utgifter för oss. Enligt vårt nyttjanderättsavtal med 
kommunen, skall vi betala 5 basbelopp, f.n. c:a 220 000 kr, vid skadetillfällen där kostnaderna 
för reparation överstiger detta belopp. Och det gjorde de åter ! Belopp som skall betalas under 
2014. 
 
Ekonomi 
Det allmänna kostnadsläget, samt extraordinära utgifter pga stormskador, har gjort att 
föreningens ekonomi är ansträngd. Senaste taxejusteringen gjordes 2012, och då höjdes 
avgifterna med 17%. Tyvärr är vår kostnadsbild så ansträngd att styrelsen till höstmötet såg 
sig nödgad att åter föreslå en taxejustering på 17%, vilken mötet antog. 
 
Pga den ekonomiska situationen har styrelsen valt att tills vidare ej ta ut de 
styrelseersättningar som årsmötet 2013 beviljade. Likviditeten var vid årets slut sådan, att 
styrelsen var tvungen att ta en checkräkningskredit för att kunna bestrida sällskapets utgifter. 
 
Ny föreningslokal 
Den nya föreningslokalen har under året kommit på plats. Byggnaden är vackert målad i 
”Grötviksstil”. Vissa arbeten inomhus återstår. 
 
Ett stort tack riktas till alla de sponsorer och frivilliga som välvilligt stött projektet med olika 
insatser. 
 
 



Bryggcaféet 
Bryggcaféet har under året bedrivit en intensiv verksamhet, bl a jollesegling för ungdomar, 
vilken avhandlas på annat ställe i denna verksamhetsberättelse. Många högklassiga föredrag 
har det bjudits på under sommaren Föredragshållare son Ginna Lindberg, Ralf Edström, 
Johannes Brost och Thomas Petersson har framträtt. Verksamheten har uppmärksammats flera 
gånger i lokala media. 
 
Seglingsverksamheten  
Spangenbergseglingen seglades den 17 augusti med 9 deltagande båtar varav 5 från GSS. 
Vinnare blev Daniel Stenholm, HSS.  
 
LOVA ansökan, miljösatsningar 
GSS har sedan tidigare erhållit bidrag från länsstyrelsen för byggande av spolplatta. Denna är 
färdigställd, och togs i bruk vid upptagningen hösten 2013. 
 
Från och med den 1 april 2015, är det förbjudet att dumpa toalettavfall och annat direkt i 
havet. Hamnar skall då ha en sugtömningsanläggning för toalettrester. På nytt har staten 
öppnat för LOVA bidrag för dessa investeringar, och GSS har gjort en ansökan om ett sådant 
bidrag. 
 
Övrigt 
Styrelsen företog den 12 juni ett studiebesök hos Halmstads Segelsällskap, för att informera 
sig om hur verksamheten där bedrivs. Ett mycket intressant besök, med god information från 
styrelsen och kollegorna där. 
 
Under säsongen har GSS öppnat upp för husbilsuppställningar, vilket varit mycket uppskattat. 
Antalet gästnätter för dessa fordon var 190 st. Vi har haft 320 gästnätter för båtar, och 
föreningen hade vid utgången av verksamhetsåret 553 medlemmar. 
 
Bommen till rampen har öppnats med tagg 692 gånger (884 år 2012) och via SMS eller webb 
427 gånger (188 år 2012).  
 
Den 21 november, samlades ett antal klubbmedlemmar på restaurang Ekebacken, för att höra 
Anders Källgård berätta om Sveriges öar, vilka han beskrivit i sin bok, som kunde köpas till 
subventionerat pris.  Ett synnerligen initierat och fängslande föredrag.  I samband med 
föredraget, intogs ärtsoppa med tillbehör. 
 
Julglögg med pepparkakor bjöds det på i klubbhuset den 14 december. 
 
GSS:s ekonomiska resultatframgår av den avlämnade särskilda resultat- och balansräkningen. 
 
Halmstad den 26 februari 2014 
 
Styrelsen för Grötviks Segelsällskap 
 
 
Sven Palmkvist 
Ordförande 


