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Grötviks Segelsällskap    Datum Protokoll nr
2018-12-12 9

Styrelsemöte

Tid 2018-12-12

Plats Hamnkontoret

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

Frånvarande Per Skoglund

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 2018-11-07 godkändes och lades till handlingarna. 

§3 Kassarapport
Likvida medel 965 tkr. Några medlemmar har redan betalat årsfakturan som förfaller i 
slutet av december. 

§4 Inkommande skrivelser
Skrivelse från medlem angående uppstädning av parkeringen ”långvården” och att 
förbättra ytan så den kan användas bättre. Beslutades att ta tag i detta till våren med 
början att annonsera efter ägare till övergivna båtar som blockerar platsen. 
Skrivelse från Anders Widén, Bryggcaféet lades till handlingarna. 
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§5 Höstmötet, reflexioner
Höstmötet förlöpte väl med god uppslutning. 

§6 Ärtsoppekvällen, reflexioner
En trivsam och underhållande i mysig miljö på Bastaskär. Tyvärr var det en del 
anmälda som inte kom, medan en del kom utan att vara anmälda och inte betalade för 
sig. Detta orsakade kostnader för GSS genom att färre än beräknat betalade för sig. 
Vid kommande tillfällen kan förhandsbetalning bli aktuellt. 

§7 VA anslutningen, belysning, servicehuset, GC väg, lägesrapport
Belysningen längs GC-vägen är driftsatt. 
Kommunen har ansökt om bygglov för ny servicebyggnad. Rivning av befintlig ska 
påbörjas så fort som möjligt. Kommunen kommer att utföra skötsel av 
servicebyggnaden. Ritning på byggnaden biläggs protokollet. 
Vattenanslutningen är klar att koppla in då vattenprover är godkända. 

§8 Avtal med kommunen, läge
Inget nytt har framkommit. 

§9 Informationstavla
Bordläggs.

§10 Webbkamera
Det har varit svårt att hitta ett lämpligt alternativ men sökandet fortsätter. 

§11 Muddring
Muddringen kan förhoppningsvis samordnas med näraliggande hamnar vilket ger lägre 
etableringskostnad. 

§12 Kajakhotellet
Avtal med Kajakhotellet är uppsagt eftersom GSS avtal är uppsagt. 

§13 Bygglov kontoret
Ansökan om förlängning av tillfälligt bygglov är inlämnad och kompletterad. Ärendet har 
inte behandlats än. 

§14 Stadgefråga
Bordläggs.



PROTOKOLL �  ( � )3 3

§15 Datum för styrelsemöten 2019. 
Förslag: 6/2, 6/3, 3/4, 8/5, 5/6, 4/9, 2/10, 6/11, 4/12

§16 Dans rapporter
Lussekaffe har arrangerats i klubbstugan. 
Avslutande arbeten och återställning kring VA-anslutning pågår.
Det nya staketet runt innerhamnen är inte helt färdigställt av kommunen. 

§17 Övrigt
Ett utskick ska göras för att påminna medlemmarna om det viktigaste i 
ordningsföreskrifterna.

§18 Mötets avslutande
Ordföranden tackade styrelsen för det gångna året, samt tillönskade alla God jul och 
Gott nytt 2019.

Vid protokollet Justeras

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




