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Grötviks Segelsällskap    Datum Protokoll nr
2019-04-03 3

Styrelsemöte

Tid 2019-04-03

Plats Hamnkontoret

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

Distribueras till Styrelsen och Hamnvärden

§1 Information om planerad service i hamnen
Ken Karlsson presenterade förslag till serveringsverksamhet i Grötvik inför sommaren.
Beslutades tillstyrka etablering enligt bilaga.

§2 Mötets öppnande
Ordförande hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat. Mötet godkände 
föreslagen dagordning. 
Nyvalde styrelseledamoten Carl-Erik Svensson presenterade sig och hälsades 
välkommen. 

§2 Konstituering av styrelsen
Ordförande: Sven Palmkvist
Kassör: Johanna Räisänen
Sekreterare: Johan Sölve
Vaktansvarig: Johan Sölve
Miljöansvarig: Bo Bergqvist
Hamnansvarig: Joakim Stare
PR: Björn Barsby
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§3 Firmatecknare
Styrelsen beslutar att styrelsens firma tecknas av Sven Palmkvist och Johanna 
Räisänen var för sig. 

§3.1 Beslut om företrädare gentemot Swedbank AB
Styrelsen beslutar att följande personer får:
• Företräda föreningen enligt Swedbanks Fullmakt ideell förening som 

fullmaktshavare
• Skriva under blanketterna Ansökan ideell förening/Begäran om ändring för ideell 

förening gentemot Swedbank samt Fullmakt ideell förening, enligt ovan, som 
fullmaktsgivare

• Företräda enligt ovan var för sig
Sven Palmkvist,
Johanna Räisänen, 700103-9341 

§3.2 Beslut om användare av Swedbanks internetbanken för företag
Styrelsen beslutar att följande personer ska vara företagsanvändare för föreningen i 
Swedbanks internetbank

Sven Palmkvist,
Johanna Räisänen,

§4 Fördelning av styrelsearvode
Styrelsearvodet är enligt beslut på årsmötet 1,5 basbelopp som fördelas med 25% till 
ordförande, 25% till kassör, 15% till sekreterare och resterande 35% fördelas lika bland 
övriga styrelseledamöter. 

§5 Föregående protokoll
Styrelseprotokollet från 2019-03-06 godkändes och lades till handlingarna. 

§6 Reflexioner från årsmötet
Mötet förlöpte väl med bra uppslutning och i god anda med engagerade deltagare. 

§7 Kassarapport
Likvida medel 1 248 tkr efter att muddringen har betalats.

§8 Inkommande skrivelser
Frågor har inkommit från Anders Widén via hemsidan, besvaras enligt bilaga. 

§9 Muddringsrapport till länsstyrelsen
Rapport för årets muddring skickas in till Länsstyrelsen. 

§10 VA anslutningen, belysning, servicehuset, GC väg, lägesrapport
Nya servicebyggnadens bottenplatta är nästan klar för gjutning. Arbete med dränering 
på båda sidor om vägen pågår. 
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§11 Avtal med kommunen, läge
Inget nytt från kommunen. 

§12 Webkamera innerhamnen
Utredning pågår.

§13 Sjösättning
Bommar läggs i under kommande helger. 
Sjösättning med lastbil sker 18/4, 4/5 och 18/5. 

§14 Dans rapporter
Flytelement på förtöjningsbommar brygga 5 har bytts ut. 
Hammarband på brygga 5 har åtgärdats. Hammarband på brygga 8 utsida ska 
åtgärdas. 
Nya picknickbord vid klubbstugan har tillverkats. 
Alla dessa åtgärder har utförts av hjälpsamma medlemmar. 

§15 Övrigt
Beslutades flytta nästa styrelsemöte till 15/5. 
Diskussion om seglarskola i samarbete med HSS pågår. GSS är positiva till att 
arrangera seglarskola under en eller två veckor. 

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

Vid protokollet Justeras

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



Vad hände med Bryggcaféet?
Av Johan Sölve | Publicerad: 2018-11-14 | Redigera

2 kommentarer

Anders Widén
Skrivet 2019-04-03 klockan 11.49 | Permalink | Redigera

Låt mig för ordningens skull ge ett genmäle även om det troligen som mitt inlägg på höstmötet 2018 kommer att
förvanskas eller censureras.

Avtal har inte hållits av GSS!

1/ Varför sades BryggCaféets arrendeavtal upp per sista dec 2018 när GSS avtal utgår sista dec 2019?

2/ Varför har GSS arrenderat ut mark mot avgift sedan 2010 på allmän plats som GSS inte disponerar över enligt
Byggnadskontoret i Halmstad som står under överinseende av Byggnadsnämnden där Palmkvist varit ordinarie
ledamot många år?

3/ Varför sades seglarskolan upp? En väl fungerade utbildning som alla i hamnen uppskattat?

Allt ovan utan en enda tel kontakt utan bara brevledes.

Svar

Johan Sölve
Skrivet 2019-04-11 klockan 22.29 | Permalink | Redigera

Svar på Widéns frågor:

1) Avtalet sades upp eftersom förhandlingar om nytt avtal mellan GSS och kommunen var påbörjat, men har
sedan fördröjts av kommunen.

2) GSS disponerar marken enligt avtal med kommunen och har rätt att upplåta mark i samråd Tekniska
förvaltningen. Ett sådant samråd skedde inför etableringen av caféet, och då hade kommunen inga invändningar
mot upplåtelsen. Om bygglov för caféet hade sökts enligt givet och skriftligt löfte från Widén, hade ett ev fel då
kunnat uppdagas.

3) Seglarskolan sades upp eftersom intresset var för lågt med endast 5 1/2 deltagare istället för av Widén
utlovade 12, vilket orsakade GSS en ekonomisk förlust.

I och med detta avslutar GSS meningsutbytet med Widén, och önskar honom lycka till i hans nya verksamhet.

Styrelsen för GSS

Svar
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