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Grötviks Segelsällskap    Datum Protokoll nr
2017-11-08 8

Styrelsemöte

Tid 2017-11-08

Plats Hamnkontoret

Närvarande Sven Palmkvist (ordf)
Björn Barsby 
Bo Bergkvist 
Johanna Räisänen
Anders Schager
Joakim Stare
Johan Sölve (sekr)
Dan Carlsson (adjungerad)

Frånvarande Per Skoglund
Urban Larsson

Distribueras till Styrelsen och Hamnvärden

§1 Mötets öppnande
Mötet inleddes med en tyst minut för förre styrelsemedlemmen Kai Adolfsson som 
avlidit nyligen. 
Ordförande hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat. Mötet godkände 
föreslagen dagordning.

§2 Föregående protokoll
Styrelseprotokollet från 2017-09-27 godkändes och lades till handlingarna. 

§3 Kassarapport
Likvida medel 652 tkr. Kvar att amortera på lånet är 186 tkr.

§4 Fakturering
Faktureringen ska göras innan november är slut. 
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§5 Höstmötet 2017-11-11
• Motioner
Inga nya motioner har inkommit.
• Taxejusteringar
Endast P-bom 200 kr. 
Båtplatsinnehavare får möjlighet att  ta ut en kodbricka för parkeringsbommen utan 
kostnad utöver depositionen, för att få samma möjlighet att öppna som man har med 
SMS. 
• Ekonomisk prognos gicks igenom

§6 Ärtsoppekväll 2017-11-23 med föredrag
Patrik Leonardsson kommer att hålla föredrag om Halländska öar i Söndrums Folkets 
hus. 

§7 Upptagning
Alla båtar är upptagna med kran. Bomupptagningen fick ställas in pga hårt väder men 
görs senare. 

§8 VA-anslutning och servicebyggnad
Sven, Dan och Joakim har haft möte med Niklas Simonsson och Robert Palm på 
kommunen. Jenny Hemberg är projektledare men var inte närvarande. Det finns 5,5 
milj budgeterat för VA-anslutning och kommunen har som mål att det ska vara klart till 
säsongens början. Anläggningen dimensioneras för att klara framtida utveckling av 
Grötvik. GSS påminde om behovet av cykelbana. 
Angående servicebyggnad ska GSS ta fram förslag på lösning för servicebyggnad. 
På mötet påminde GSS även om övriga behov i Grötvik gällande reparation av staket 
vid stenbrotten, reparation av vågbrytaren, nytt avtal och andra frågor som GSS påtalat 
under åren. 

§9 Seglarskola 2018? Avtal
Seglarskolan hade knappt hälften så många deltagare som det var planerat. Avtalet 
kommer att sägas upp för nästa sommar. 

§10 Bryggcaféet
Bryggcaféet har avtal för verksamheten även under 2018.
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§11 Dans rapporter
Trapporna och staketen vid bron har renoverats. 
Vattnet på bryggor och båtuppställningsplatserna är avstängt pga frostrisk. 
Belysningen i hamnen håller på att repareras. Alla armaturer byts ut till led. 
Under nästa säsong ska flytelementen på förtöjningsbommarna börja bytas ut till bättre 
flytelement. 

§12 Datum för decembersammanträdet
Flyttas till 13 december pga ordförandens förhinder. 

§13 Sammanträdesdagar 2018
Styrelsemöten 2018 hålls 0207, 0307, 0404, 0502, 0613, 0905, 1003, 1107, 1205

§14 Övrigt
Inga övriga frågor förelåg. 

§15 Mötets avslutande
Ordföranden tackade för visat intresse och god mötesanda samt förklarade mötet 
avslutat.

Vid protokollet Justeras

………………………………… ……………………………………
Johan Sölve Sven Palmkvist


