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Grötviks Segelsällskap    Datum Protokoll nr
2019-02-06 1

Styrelsemöte

Tid 2019-02-06

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 2018-12-12 godkändes och lades till handlingarna. 

§3 Kassarapport
Likvida medel 1563 tkr. 108 tkr är ännu obetalt av årets fakturering efter en 
påminnelse. En påminnelse till ska skickas ut, efter andra påminnelsens förfallodatum 
betraktas båtplatsen som uppsagd. 

§4 Inkommande skrivelser
Inga skrivelser har inkommit.  
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§5 Skatteverket
Skatteverket har beslutat att GSS hela verksamhet ska vara skattepliktig från och med 
2019 på grund av att GSS inte uppfyller alla fyra villkoren för att anses vara en 
allmännyttig ideell förening och kan därmed inte vara befriad från att betala 
inkomstskatt. Det innebär även att föreningen blir momspliktig. 
Inkomster från medlemsavgifter, gåvor och bidrag är även fortsättningsvis fria från skatt 
samt är ej momspliktiga. 
Beslutades att anställa en redovisningsassistent på timbasis med anledning av ökad 
administration. 

§6 VA anslutningen, belysning, servicehuset, GC väg, lägesrapport
VA-anslutning, GC-väg med belysning är helt klara, med undantag för asfaltering av 
GC-vägen. Kommunen har skrivit beställning på rivningsarbetet av servicebyggnaden 
och det är bara startbesked på bygglovet som inväntas. 

§7 Avtal med kommunen, läge
Inget nytt att rapportera.
Stugföreningen har däremot tecknat ett avtal med kommunen på fem år, trots tidigare 
överenskommelse att samordna avtalet med GSS. 

§8 Informationstavla
Beslutades att inledningsvis placera tre informationstavlor på strategiska ställen. Per 
Skoglund ombesörjer.

§9 Webkamera innerhamnen
Inget nytt att rapportera. 

§10 Muddring
Projektledaren från muddringsföretaget kommer på besök för att ha planeringsmöte om 
årets muddring. 

§11 Bygglov kontoret
Förlängning av tillfälligt bygglov för hamnkontoret har beviljats och gäller till 
2024-01-17. 

§12 Att göra 2019
Byte av brädor på brygga 2, förstärkning av hammarband på olika bryggor samt ett 
antal ytterligare underhållsåtgärder ska göras inför säsongen. 
Inköp av bommar till brygga 10 ska göras. 
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§13 Inför årsmötet 2019-03-23, verksamhetsberättelse, kallelse, ekonomi, 
revision, mm
Handlingar förbereds. 
Beslutade att föreslå årsmötet en höjning av arvodet till 1,5 basbelopp med anledning 
av ökad arbetsbörda för administration. 

§14 Dans rapporter
Inget att rapportera. 

§15 Övrigt
Förslag har inkommit om att bygga en bastu, exempelvis i anslutning till kanalen 
innanför mastbryggan. Ett alternativ är en inklädd container med bastuinredning, vilket 
skulle vara en flyttbar lösning. Frågan diskuterades i positiv anda. 

Kontakter har förts för att organisera en seglarskola i samarbete med HSS, kontakterna 
fortsätter med förhoppningen att få till stånd två veckors seglarskola exempelvis efter 
att HSS avslutat sin. 

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

Vid protokollet Justeras

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


