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Grötviks Segelsällskap    Datum Protokoll nr
2019-06-05 5

Styrelsemöte

Tid 2019-06-05

Plats Vejbystrands hamn

Närvarande Sven Palmkvist (ordf)
Björn Barsby
Bo Bergkvist
Johanna Räisänen
Carl-Erik Svensson
Johan Sölve (sekr)
Dan Carlsson (adjungerad)

Frånvarande Urban Larsson 
Anders Schager 
Joakim Stare

Distribueras till Styrelsen och Hamnvärden

Före mötet höll styrelsen för Vejbystrands Hamnförening en rundvandring och 
presentation om hamnens historia och verksamhet. GSS tackar för gästfriheten och för 
de intressanta och givande diskussionerna vid studiebesöket.

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

§2 Föregående protokoll
Styrelseprotokollet från 2019-05-15 godkändes och lades till handlingarna. 

§3 Kassarapport
Likvida medel 1 100 tkr.

§4 VA anslutningen, belysning, servicehuset, GC väg, lägesrapport
Uppförandet av servicebyggnaden är i slutfasen. Slutbesiktning är planerad till den 16 
juni vilket innebär att servicebyggnaden förhoppningsvis kan vara i bruk till midsommar. 
Kommunen ansvarar för drift och underhåll samt låssystem för byggnaden. För GSS 
del ska båtplatsinnehavare och gästande ha tillgång till den låsta delen. 
Belysning i innerhamnen och gatubelysningen bort mot Bastaskär är fortfarande ur 
funktion. Kommunen håller på att felsöka. 
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§5 Hamnkrogen i Grötvik, lägesinfo.
Hamnkrogen invigs imorgon den 6 juni. 

§6 Möte med HSS, Najaden och Skallkroken
Möte har hållits med närliggande båtklubbar med anledning av att sjömacken plötsligt 
stängdes av kommunen. Det var ett givande möte som ledde fram till konstruktiva 
förslag för att hjälpa kommunen lösa det akuta behovet av sjömack. Nu har kommunen 
löst det på egen hand, troligen tack vare den uppmärksamhet som klubbarna och 
allmänheten har skapat. 
Mötet ledde även fram till fortsatt samverkan mellan klubbarna för att hjälpas åt med 
olika frågor om gemensamma intressen. 

§7 Bygglov trädäck
Besked har givits av kommunen att ett trädäck som följer marknivå vid stenröset på 
början av brygga 5 inte är bygglovspliktig. 
Beslutades att investera upp till 30 000 kr för material till detta, under förutsättning att 
kommunen ger tillstånd för markupplåtelsen. 

§8 Avtal med kommunen, läge
Ett förberedande möte har hållits med kommunen för att få klarhet i förutsättningarna 
för ett nytt avtal. Nästa planerade möte ställdes in av kommunen så det aktuella läget 
är oklart. 

§9 Sommaren 2019, bemanning i hamnen, mm.
Sommarvikarie för hamnvärd har avtalats. 

§10 Inbjudan från Svenska Sjö
Svenska Sjö har hört av sig med önskemål att komma och informera om försäkringar 
och åtgärder för att förhindra stölder. 
Beslutade bjuda in en representant till Svenska Sjö till höstmötet för att informera 
medlemmarna om detta. 

§11 Vakthållning
Vakthållningen fungerar bra, inga incidenter har rapporterats. 

§12 Dans rapporter
Reklamationen av infästningen av de nya flytelementen på brygga 5 går vidare, 
ersättningsbyglar har levererats och ska bytas ut successivt när vädret tillåter. 
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§13 Övrigt
Nästa möte är i september. 
Ett tack till insatserna av ordföranden, kassören och sekreteraren framfördes av övriga 
styrelsen. 

§14 Mötets avslutande
Ordföranden tackade för visat intresse och god mötesanda samt tackade för ett gott 
arbete under våren och önskade styrelsen en trevlig sommar. 
Mötet förklarades avslutat.

Vid protokollet Justeras

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