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Grötviks Segelsällskap    Datum Protokoll nr
2017-12-13 9

Styrelsemöte

Tid 2017-12-13

Plats Hamnkontoret

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

Distribueras till Styrelsen och Hamnvärden

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

§2 Föregående protokoll
Styrelseprotokollet från 2017-11-08 godkändes och lades till handlingarna. 

§3 Kassarapport
Likvida medel 746 tkr. Kvar att amortera på lånet är 181 tkr.

§4 Höstmötet 2017-11-11, utvärdering/reflexioner
Mötet förlöpte bra i god anda. 

§5 Ärtsoppekväll 2017-11-23 reflexioner
Mycket fint och uppskattat föredrag av Patrik Leonardsson. 

§6 Varumärket ”Grötvik”
Diskuterades utveckling av Grötviks varumärke. 
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§7 Nyttjanderättsavtalet med kommunen
Befintligt avtal med kommunen går ut i slutet av 2019 och nytt avtal förhandlas i god tid 
innan dess.  
Kontakter med kommunen angående VA-anslutning och förberedelser för eventuell ny 
servicebyggnad fortgår med ambitionen att ha en färdig lösning till säsongen 2018. 

§8 Kommande års verksamhetsplan, att fastställas på årsmötet. 
Föregående plan finns som bilaga till årsmöteshandlingarna 2017. Arbete med att 
förbereda en ny verksamhetsplan pågår. Dan fick i uppdrag att lägga förslag till 
kommande möte om vad som skall ingå i planen.

§9 Medlemskap i Svenska Seglarförbundet ?
Beslutades genom votering att utträda ur Svenska Seglarförbundet enligt mandat givet 
av årsmötet 2017 §18, med avsikten att gå med igen om avgiftsstrukturen förändras. 
Johan Sölve reserverade sig mot beslutet att utträda. 

§10 Muddringsläget
Skallkroken har tagit kontakt för att samordna muddringen. Muddring är beställd till 
mitten/slutet av mars

§11 Möte med stugföreningen
Delar av styrelsen har haft möte med stugföreningen för att diskutera gemensamma 
intressen och kostnader i området. Det var ett möte i god anda, och diskussionerna ska 
fortsätta under våren för att formalisera och reglera mellanhavandena mellan GSS och 
stugföreningen. 

§12 Övrigt
Inga övriga frågor förelåg. 

§13 Mötets avslutande
Ordföranden tackade för visat intresse och god mötesanda samt förklarade mötet 
avslutat, och önskade styrelsen en god jul och gott nytt år. 

Vid protokollet Justeras

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


