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Styrelsemöte

Tid 2018-04-04

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 2018-03-07 godkändes och lades till handlingarna. 

§3 Kassarapport
Likvida medel 1 435 tkr. Kvar att amortera på lånet är 157 tkr. 

§4 VA anslutningen, servicehuset, lägesrapport
Arbetet är påbörjat med avverkning längs vägen. Grävning sätter igång inom kort. 
Nuvarande servicebyggnad ska besiktas. 

§5 Muddringen, rapport
Muddringen är klar och har flutit på bra. Årets kostnad blev högre eftersom 
mudderverket fick lägga tid på att gräva sig in i hamnen. 

§6 Informationstavla
Per Skoglund presenterade ett utkast till informationstavla och fortsätter med 
utformningen. 



PROTOKOLL �  ( � )2 2

§7 Årsmötet 2018-04-14
Handlingar finns klara. 

§8 Astrios hamnfest 6-7 juli 2018
Årets hamnfest är inbokad. 

§9 Sjösättning
Bommarna läggs i den 7/4 Första sjösättning med kran den 19/4, därefter två tillfällen 
till. 

§10 Vaktlista, läget
Vaktlistan är klar och har distribuerats via mail. De som inte nås via mail ska få per 
post. 

§11 Nytt nyttjanderättsavtal med kommunen 
Kommunen har sagt upp Grötviks Segelsällskaps nyttjanderättsavtal för omförhandling. 

§12 Möte med stugföreningen
Stugföreningen vill ha ett möte för att diskutera kostnadsfördelning för skötseln i 
området. 

§13 Dans rapporter
Miljöförvaltningen har gjort en miljöinspektion i hamnen med gott resultat.

§14 Övrigt
Styrelsen försöker enligt traditionen att ha juni månads styrelsemöte på annan ort i 
kombination med studiebesök i liknande hamnverksamhet. Sven uppdrogs att ta fram 
förslag för detta. 

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

Vid protokollet Justeras

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


