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Grötviks Segelsällskap    Datum Protokoll nr
2018-06-13 5

Styrelsemöte

Tid 2018-06-13

Plats Hamnkontoret

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

Frånvarande Björn Barsby
Anders Schager

Distribueras till Styrelsen och Hamnvärden

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

§2 Möte/diskussion med stugföreningen
Mötet inleddes med en diskussion med styrelsen för Grötviks båt- 
och fiskestugeförening som organiserar stugägarna i Grötvik. Kommunen har sagt upp 
upplåtelseavtalen för både stugföreningen och GSS. Båda parter har flera 
gemensamma intressen i form av servicebyggnad, avfallshantering, 
parkeringsmöjligheter, Grötviks utveckling etc och har en samsyn om området. 
Parterna strävar efter att samordna de nya avtalen i förhandlingarna med kommunen.

§3 Föregående protokoll
Styrelseprotokollet från 2018-05-02 godkändes och lades till handlingarna. 

§4 Kassarapport
Likvida medel 1055 tkr. Kvar att amortera på lånet är 146 tkr. 
Beslutades att återbetala lånet nu då likviditetsprognosen är god.  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§5 VA anslutningen, servicehuset, GC väg, lägesrapport
Sprängning är utförd och grävningen fortskrider. Arbetet är något försenat men aktuell 
plan är att anslutningen ska vara klar till den siste juni. 
Servicebyggnaden är utdömd och kommer att ersättas av kommunen 2019. Under 
säsongen 2018 kommer befintlig byggnad kunna användas genom dispens. 
De trasiga staketen vid innerhamnen kommer att åtgärdas efter sommaren. 

§6 Informationstavla
Inget nytt att rapportera. 

§7 Sjösättning
Även den sista sjösättningen förlöpte väl. 

§8 Webbkamera
Inget nytt att rapportera. 

§9 Avtal
Beslutades att säga upp avtalen för Bryggcaféet och Kajakhotellet eftersom GSS avtal 
med kommunen är uppsagt och förutsättningarna i ett kommande upplåtelseavtal inte 
är kända. 

§10 Verksamheten i sommar, semester, mm
Dan tar semester under någon vecka, ersättare är arrangerad. 

§11 Dans rapporter
Det har inte varit någon städdag efter som sista sjösättningen blev förskjuten. En 
städdag planeras efter sommaren när avloppsinstallationen är klar. 

§12 Övrigt
Anmälan har gjorts till Länsstyrelsen att muddringen har utförts. 
Studiebesök blev inte av vid dagens möte men vi är välkomna till Getterön på mötet 
den 5 september. 

Vid protokollet Justeras

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


