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Grötviks Segelsällskap Datum
2016-03-19

Arsmöte

201643-19

Folkets hus, SöndrumPlats

å1 Val av ordförande och sekreterare för mötet
Mötet valde Sven Palmkvist till ordförande och Johan Sölve till sekreterare.

52 Val av två protokollsjusterare, tillika rösträknare
Till protokolljusterare tillika röstraknare valdes Bo Rutger Larsson och Evert Grahn.

53 Fastställande av röstlängd
Mötet beslutade att använda medlemsregistret som röstlangd om behov uppstår.

54 Fråga om mötet är behörigen utlyst
Kallelser har skickats per e-post och post i god tid. Mötet ansågs vara behörigen utlyst

Fastställande av dagordning
Dagordningen fastställdes i enlighet med förslag efter tillägg av vakthållning och
information om båtbottenfärger på punkt 21 samt en fråga om upptagning av bommar
vilket lades till övriga frågor.

58 Föredragning av styrelsens årsredovisning för senaste verksamhetsår
Ordförande Sven Palmkvist redovisade verksamhetsberättelsen för 2015. Kassören Bo
Larsson redogjorde för GSS ekonomi. Mötet godkände dessa som styrelsens
årsredovisning.

57 Revisorernas berättelse
Bo Larsson läste upp revisionsberättelsen, vilken var utan anmärkning.

ä8 Fastställande av resultat- och balansräkning
Resultat- och balansräkningen för 2015 fastställdes och godkändes.

59 Disposition av årets resultat

resultat godkändes av årsmötet.
Styrelsen föreslog att balansera årets förlust i ny räkning. Dispositionen av årets

510 Frå ga om ansvarsfrihet för styrelsen
Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2015 av årsmötet.
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Motioner
Inga motioner hade inkommit per 1 februari 2016, vilket enligtstadgarna är det datum
då motioner senast ska inlamnas.

Fastställande av arvode för styrelsen
Styrelsens arvode för 201 6 fastställdes till ett basbelopp som fordelas mellan
styrelsemedlemmarna.

Fastställande av verksamhetsplan och budget för kommande
verksamhetsår
Sven Palmkvist redovisade verksamhetsplanen för 2016 och kommande år. Bo
Larsson redovisade budgeten för 2016. Mötet godkånde verksamhetsplanen
och budgeten.

Val av styrelse

a. Ordförande för en tid av 1 år
Sven Palmkvist omvaldes till ordförande

b. Val av tre ordinarie ledamöter för en tid av två år
Omval av Joakim Stare. Nyval av Johanna Räisänen och Björn Barsby.

c. Val av två suppleanter för en tid av ett år
Omval av Bo Bergkvist. Nyval av Anders Schager.

Val av revisorer
Omval av Mikael Strutz. Nyval av Evert Grahn.

a. Val av två revisorssuppleanter för en tid av ett år
Omval av Peter Willner och Morgan Eriksson.

Val av valberedning

a Val av tre ordinarie ledamöter för en tid av ett år
Omval Ingvar Andersson, Gösta König. Nyval av Bo Svensson genom
handupprackning.

b. Val av suppleant för en tid av ett år
Nyval Stelian Grankvist genom handuppräckning.

Förhandlingar med kommunen om reviderad avtalskonstruktion
Ordföranden redogjorde för kommunens förstudie för området kring Grotvik,
förhandlingar om nytt nyttjanderättsavtal for Grötvik samt frågan om ny dstaljplan för
området som GSS drivit under flera år. I kommunens budgetförslag för 2017 finns
avsatta medel för fast vatten och avlopp vilket ar mycket glädjande. Detta är sn
förutsättning för utvecklade verksamheter i området.
Kommunens servicebyggnad är utdömd av kommunen och hålls stängd tills
kommunen åstadkommit en ny lösning.
Det bristande skicket på stora vågbrytaren vid brygga 5 har påpekats för kommunen.
Vågbrytaren är kommunens ansvar.
Mötet riktade ett stort tack till ordförande Sven Palmkvist för det omfattande nedlagda
arbetet i kontakter och förhandlingar med kommun och andra myndigheter.
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Spangenberg 2016
Den årliga Spangenbergseglingen hålls lordagen den 13 augusti. Övriga
seglingsaktiviteter i Grotvik med onsdagsseglingar fortsätter. Intresserade är välkomna
att följa med på deltagande båtar.

Medlemsskap i Svenska Seglarförbundet
Mötet beslutade enligt styrelsens förslag, att kvarstå som medlemmar Svenska
Seglarförbundet i avvaktan på Seglarförbundets kommande beslut om eventuellt
förnyade avgiftsstrukturer.

Muddring 2016, förhandlingar med div myndigheter, mm
Ansökan om femårig dispens för muddring och tippning till havs påbörjades i oktober. I
mars blev dispensen till slut godkänd. Muddringsadietet har genomförts av Peter
Madsen Rederi och kostnaden för detta har understigit den budgeterade kostnaden.

Information från styrelsen

a. Servicebyggnaden
Det ligger på kommunens bord att lösa behovet av toaletter och annan service för
säsongen, antingen med dispens eller tillfällig lösning i väntan på att ny
servicebyggnad fårdigställs.

b. Uppställningsplats för husbilar
Bygglov för fler ställplatser kommer att sökas för parkeringsytan vid brygga 4.

c. Hamnfest 2016
GSS har tecknat ett femårigt avtal med Astno om att arrangera hamnfest årligen. I år
sker det första eller andra helgen i juli. För detta ska Astrio ersätta GSS med 10.000 krl
år.

d. Vaktbokning
Johan Sölve redogjorde för årets nya system för vaktbokning. 7 av 10
båtplatsinnehavare har utnyttjat möjligheten att boka sitt eget vaktpass. Mötet riktade
ett stort tack för detta initiativ.

e. Såtbottenfärger
Upplystes om ett kommande informationsmöte av ett forskningsprojekt angående
provtagning av båtbottenfärger.

Övrigt
En synpunkt framfördes om att bomupptagningen skedde för sent i höstas. Orsaken till
detta var svårigheter med väderförutsättningarna och högvatten vid två av de bokade

$21

tillfällena.
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523 Avs lutning
De avgående styrelseledamötema Bo Larsson och Claes Magnusson avtackades för
sina värdefulla insatser i styrelsen.

Ordförande Sven Palmkvist tackade för visat intresse och förklarade mötet avslutat.

Vid protokollet

Jo an Sölve

Justeras

Bo Larsson Evert



Verksamhetsberättelse för Grötviks Segelsällskap 2015 

Styrelsen för Grötviks Segelsällskap avger härmed följande berättelse för verksamhetsåret 
2015. 

Styrelsen har under året haft följande sammansättning.  

Styrelse 
Ordförande:   Sven Palmkvist 
Kassör   Bo Larsson 
Sekreterare   Johan Sölve  
Ledamot   Urban Larsson 
Ledamot   Claes Magnusson 
Ledamot   Joakim Stare 
Ledamot   Thomas Larsson 
Suppleant   Björn Barsby 
Suppleant   Bo Bergkvist 

Revisorer 
Revisor   Mikael Strutz 
Revisor   Mats Jansson 
Revisorsuppleant  Peter Willner 
Revisorsuppleant  Morgan Eriksson 

Valberedning 
Ordinarie:   Ingvar Andersson 

Evert Grahn 
Gösta König 

Suppleant:   Folke Berntsson 

Kommittéer: 
Miljöansvarig  Bo Bergkvist 
Bevakningskommittén  Kai Adolfsson 
Seglingsansvarig  Johan Sölve 

Möten 
Styrelsen har under året haft 10 st protokollförda sammanträden. Vid juni månads 
styrelsemöte, gjordes ett besök i Viken för att där studera verksamheten. Företrädare för 
hamnen informerade GSS styrelse under trivsamma former. 

Årsmötet hölls den 14 mars, och allmänt höstmöte den 21 november.  



GSS aktiviteter 2015 

Ungdomsverksamhet 
Pga av sjukdom , kunde tyvärr jolleskolan detta år inte genomföras som planerat. 

Bevakning 
Bevakning av hamnen har även i år, genomförts av medlemmarna, efter ett schema, som 
bevakningsgruppen gjort upp. Verksamheten har i stort fungerat bra. I de fall förhinder 
förelegat för den ansvarige, har byten kunnat genomföras. Tyvärr har några straffavgifter för 
utebliven vakt behövt tas ut, vilket inte är bra. 

Personal 
Som hamnkapten har Claes-O Löfqvist fungerat. 

Sjöräddningen 
Styrelsen har haft löpande kontakter med sjöräddningen. Samarbetet fungerar väl. 

Stormar 
Det har blivit en vana, eller snarare en ovana, att stormar drabbar oss. Den 29 november drog 
stormen Gorm in över landet. Orkanbyar rapporterades det om i media. Lyckligtvis blev 
skadorna på hamnen av mindre omfattning än föregående år. 

Gorm visade även att piren inte är i bästa skick. Mindre stenar drogs ur och kastades in i 
hamnbassängen, Styrelsen har tillskrivit kommunen om problemet. 

På brygga 5 har elen säkrats på så vis att de nya elstolparna är flyttbara, och således flyttas 
inomhus under vintern. På övriga bryggor har elen skadats. Omfattningen är inte fullt 
klarlagd. 

Överläggningar med kommunen 
Under året har styrelsen träffat representanter för kommunen vid ett flertal tillfällen. Vi har 
diskuterat hur ett nytt nyttjanderättsavtal skall konstrueras, status på servicebyggnad, 
möjlighet till VA-anslutningar, parkering samt behovet av en separat GC väg utmed 
Grötviksvägen ner till hamnen. 

Servicebyggnaden, vilken ägs av kommunen, har efter en inspektion av Miljö- och 
Hälsoskyddsnämnden dömts ut från och med 2016. Den måste då vad vi fått veta ersättas med 
en ny. Läget på att uppfylla detta krav har inte meddelats av kommunen. 

Servicebyggnaden sköts genom avtalet med kommunen av GSS. Vi har påtalat att allt fler 
nyttjar byggnaden vid promenad på Prins Bertils stig, varför större driftskostnader uppstår. Vi 
har från kommunen pga av detta erhållit ett högre bidrag, 75 000 kr per år mot tidigare c:a 
50 000 kr. 



Kommunen har påbörjat en förstudie med anledning av styrelsens sedan flera år påpekade 
behov av åtgärder. Kommunen har i sin antagna översiktsplan/framtidsplan särskilt pekat ut 
Grötvik som en plats att utveckla ytterligare genom komplettering med ny service. De av GSS 
inlämnade skrivelserna i saken har uppmärksammats av massmedia.  

Ekonomi 
Det allmänna kostnadsläget, samt extraordinära utgifter pga stormskador, har gjort att 
föreningens ekonomi fortfarande är ansträngd. För att klara likviditeten beslöt styrelsen i maj 
att ta ett lån på 350 000 kr, med löptid av 5 år. 

Höstmötet 2015 beslöt att justera medlemsavgiften till 350 kr per år. Mötet beslöt även att de 
fall medlem inte fäster sin nummerlapp med information om vilken båtplats vederbörande har 
skal en avgift om 500 kr tas ut dels för båten, dels för kärra/ställning. 

Muddring och kontakter med länsstyrelsen 
Styrelsen har på sedvanligt sätt anmält till länsstyrelsen och Miljö- och Hälsoskyddsnämnden 
att underhållsmuddring måste ske för att djupet i inseglingen skall vara tillfyllest. 

Årets muddring utfördes efter tillstånd av länsstyrelsen med bottentömmande pråm, där 
massorna fick dumpas strax utanför brygga 5. Metoden måste anses vara lyckad. Tyvärr blev 
kostnaden hög, 400 000 kr. 

Även kommande år, 2016, måste muddring ske och GSS ansökte om ett tillstånd på 5 år för 
att bedriva muddringen som under 2015. Länsstyrelsen avslog GSS ansökan pga att de blivit 
uppmärksammade av Halmstads dykarklubb på att det finns ett rev där massorna dumpats. Ett 
rev som inte finns utmärkt på sjökortet, och som var okänt för alla inklusive länsstyrelsen. 

Under december mötte representanter för GSS länsstyrelsens tjänstemän i ärendet. 
Länsstyrelsen önskar att dumpningsområdet flyttas, samt att GSS redovisar ev föroreningar i 
sanden i det nya dumpningsområdet. Sandprov kommer att tas i början av 2016 och skickas 
för analys för att därefter underställas länsstyrelsens granskning. Kommande muddring måste 
vara avslutad senast 2016-03-31. 

GSS har inlämnat en ny ansökan till länsstyrelsen med ett annat dumpningsområde. 

Frågan handlägges av den särskilda muddringskommitté som styrelsen tillsatt. 

Sugtömningsanläggning 
Från och med den 1 april 2015, är det förbjudet att dumpa toalettavfall och annat direkt i 
havet. Hamnar skall då ha en sugtömningsanläggning för toalettrester. GSS har installerat en 
sådan med hjälp av ett 50%-igt bidrag om 65 000 kr från länsstyrelsen. GSS slutrapport 
godkändes under 2015. 

Nya föreningslokalen 
Den nya föreningslokalen iordningsställs successivt. Nya (läs begagnade) möbler och viss 
elkomplettering har införskaffats.  



Hamnfest 
I Astrios regi hölls den 2-5 juli en hamnfest, vilken blev mycket populär. Astrio uppskattar att 
festen besöktes av c:a 5000 personer. Arrangemanget planeras återkomma under 2016. 

Bryggcaféet  
Bryggcaféet har under året drivits av Daniel Lindberg, till vilken riktas ett stort tack. 

Seglingsverksamheten  
Årets Spangenbergkappsegling gjordes den 8 augusti med bra förhållanden. 13 anmälda varav 
7 från GSS, 5 från HSS och 1 från Skallkroken. Petter Norrgren från Skallkroken tog segern.  
Spangenberg 2016 arrangeras lördagen den 13 augusti.  

12 onsdagsseglingar har genomförts med som mest 8 deltagande båtar. Onsdagsseglingarna 
genomfördes varje onsdag från mitten av juni till och med augusti. Samling kl 17.30, start 
18.00 runt en bana utanför hamnen. Rundan tar 1 - 1 1/2 timme och avslutas med lite 
eftersnack i klubbstuga. Alla som är intresserade är välkomna och det finns alltid utrymme för 
de som vill prova på att följa med någon av segelbåtarna. 

Svenska Seglarförbundet 
Som redovisats vid tidigare års allmänna möten, har frågan om förutsättningarna för att vara 
medlem i förbundet diskuterats med Seglarförbundet. GSS sände 2015-12-14 en fråga till  
förbundet med följande frågeställningar: 

1. GSS erlägger avgift till SSF för de segelbåtar som finns i hamnen 
2. GSS delas upp i två föreningar, en för segelbåtar och en för övriga fartyg, där 

segelbåtsföreningen erlägger avgift för medlemskap till SSF. 
3. GSS avslutar sitt medlemskap i SSF. 

Svar önskades senast 2016-01-31 för att ärendet skall kunna behandlas på årsmötet. 

Max storlek på båtar i hamnen 
Årsmötet 2015 beslöt kriterierna för båtstorlek i hamnen. Dessa bestämdes till: 

a. LÖA, Längd över allt, 12 meter 
b. Max vikt 8 ton 
c. Max djupgående 2 meter 
d. LÖA får max överstiga aktuell bomlängd med 2,0 meter 

Bommar, iläggning och upptagning 
Tyvärr hörsammar många medlemmar inte bryggvärdanas kallelse till upptagning och 
isättning av bommar. Styrelsen har diskuterat frågan och behovet av att införa avgifter med 
samma konstruktion som för utebliven vakt. Styrelsen har beslutat att f.n. inte vidtaga andra 
åtgärder än att nu rikta en allvarlig uppmaning till medlemmarna att deltaga i bomhantering. 
Om inte bättring sker, kommer sanktionsåtgärder att föreslås och föreläggas kommande 
allmänt möte. 



Övrigt 
Den nya brygga 4 har färdigställts. 

Intäkterna från besökande husbilar blev c:a 95 000 kr, och gästbåtarna gav c:a 26 000 kr. 

Sjö- och torrsättning har åter skett med kranbil, vilket fungerat väl. 

Möten med bryggvärdarna har skett då så erfordrats. 

Bommen till rampen har öppnats via SMS eller webb 613 gånger (554 år 2014).  

Antal medlemmar är 608. Antal motorbåtar 270 st och antal segelbåtar 58 

Den 12 november kåserade Anders Wirdheim över Fågellivet i Grötvik. Ett mycket intressant 
och spännande föredrag, som gav åhörarna ny kunskap om fåglarnas liv i allmänhet och 
Grötviks roll i synnerhet vad gäller deras förutsättningar att leva i Sverige. I samband med 
föredraget, intogs ärtsoppa med tillbehör. 

Julglögg med pepparkakor bjöds det på i klubbhuset den 13 december. 

GSS:s ekonomiska resultat framgår av den avlämnade särskilda resultat- och balansräkningen. 

Halmstad den 22 februari 2016 

Styrelsen för Grötviks Segelsällskap 

Sven Palmkvist 
Ordförande 
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Balansräkning Not
Belopp i kr 2015-12-31 2014-12-31

TILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar
Byggnader och övrig fast egendom3 913 479 675 696
Maskiner och inventarier 251 114 244 219
Summa anläggningstillgångar 1 164 593 919 915

Omsättninstillgångar
Kassa och Bank 960 995 760 887
Förutbetalda kostnader 0 0
Kundfordringar 0 6 600
Övr kortfristiga fordringar 0 0
Summa omsättningstillgångar 960 995 767 487

SUMMA TILLGÅNGAR 2 125 588 1 687 402

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital 5
Balanserad vinst 438 840 303 733
Ändamålsbestämda medel muddring 300 000 300 000
Ändamålsbestämda medel stormskador. 200 000 200 000
Årets Resultat −19 272 135 107
Summa Eget kapital 919 568 938 840

Långfristiga skulder
Investeringslån 4 315 002

Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder 0 0
Upplupna kostnader 28 852 12 135
Div kortfristiga skulder 862 166 736 427
Summa kortfristiga skulder 891 018 748 562

Summa skulder och eget kapital 2 125 588 1 687 402
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Resultaträkning Not
Belopp i kr 2015 2014

Rörelsens intäkter
Medlemsavgifter 130 800 131 250
Hamnavgifter 1 000 762 1 016 653
Övriga intäkter 1 314 178 437 459

1 445 740 1 585 362
 
Rörelsens kostnader
Material och varor −720 −8 726
Övriga externa kostnader 2 −1 047 929 −1 071 992
Kostnader för arbetskraft 2 −187 352 −189 926
Rörelseresultat före avskrivningar 209 739 314 718

Avskrivningar 3
Byggnader −15 183 −11 588
Anläggningar (Y-bommar) −130 376 −99 434
Båt −4 670 −5 740
Maskiner o Inventarier −67 070 −62 719

Rörelseresultat efter avskrivningar −7 560 135 237

Finansiella intäkter och kostnader
Ränteintäkter 55 20
Räntekostnader −11 767 −150
Resultat före bokslutsdispositioner och skatt −19 272 135 107

Bokslutsdispositioner

Resultat före skatt −19 272 135 107

Årets resultat −19 272 135 107
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2015
Redovisnings- och värderingsprinciper

Tillämpade redovisnings- och värderingsprinciper överensstämmer med god redovisningssed.

Avsättningar till ändamålsenliga medel för muddring och stormskador
sker över balansräkningen.

Not 1 Övriga intäkter 2015 2014
Gästhamn 26 155 28 715
Husbilar 94 790 57 805
Intäkter segling 2 200 6 690
Erhållna bidrag 138 103 262 849
Vaktavgifter 3 000 0
Försäkringsersättning 0 28 578
Övrigt 49 930 52 822

314 178 437 459

Not 2 Upplysning verksamhetskostnader
Övriga externa kostnader
Muddring 402 738 256 689
Reparation stormskada 0 282 000
Övriga externa kostnader 645 191 533 303

1 047 929 1 071 992
Personalkostnader
Föreningen har under året haft 1 fast anställd hamnkapten 50% tjänstgöringsgrad
Lön hamnkapten 158 912 158 612
Övriga löner 5 759 5 354
Sociala kostnader 22 680 25 960

187 351 189 926

Not 3 Anläggningstillgångar
Ackumulerade anskaffningsvärden
Vid årets början 3 433 051 3 310 288
Nyanskaffningar 461 976 122 763
Avyttringar och utrangeringar 0 0

3 895 027 3 433 051

Ackumulerade nedskrivningar
Vid årets början −2 513 136 −2 333 655
Årets avskrivningar −217 299 −179 481
Avyttringar och utrangeringar 0 0
Utg bokfört restvärde 1 164 592 919 915
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Not 4 Kredit
Under året har ett investeringslån på 350.000 kr tagits.
Amorteringstid 5 år

Not 5 Förändring av eget kapital
Bal. Vinst     Muddring Reparation Årets resultat

Vid årets början 303 733 300 000 200 000 135 107
Omföring fg års res 135 107 −135 107
Förändringar under året 0 0 0 −19 272
Vid årets slut 438 840 300 000 200 000 −19 272
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2016-02-22 

Grötviks segelsällskap 
Verksamhetsplan 2016, med långtidsplan 2017- 

2016 
Underhåll bryggor 
Fortsatt arbete med hamnens utveckling  
Förhandlingar med kommunen om avtalsförutsättningar samt förhållandena i 
Grötvik 
Muddring 
Spangenbergseglingen  
Onsdagssegling för kölbåtar med möjlighet att följa med och prova på 
Föredrag med marina ämnen 
Sammankomst med bryggvärdar 
Arbetsdagar, mars – april för bryggunderhåll enl. bryggvärdarna. 
Höstträff med ärtor och föredrag 

Sjösättning med kranbil: 16/4, 23/4 och 5/5. Anmäl din sjösättning till 
antingen SMS 0730-491282 eller på email hamnen@grotvik.se 

Upptagning med kranbil: Datum publiceras på hemsidan.  Anmäl din 
upptagning till antingen SMS 0730-491282 eller på email hamnen@grotvik.se 

Båtbommar sätts i och tas upp bryggvis 
Bomisättning 9/4, Bomupptagning, Städdagar och utplacering av vaggor 
kungöres på Hemsidan/kalender.  Observera att deltagandet i dessa aktiviteter 
ingår i medlemskapet i GSS. 

Långtidsplan att göra inom 5 år 

• Servicebyggnaden. Toalettbyggnaden kräver en helt ny lösning. 
Kommunens ansvar. Sophanteringen kommer också att behöva avskärmas 
från allmänheten. Kostnad ca100000:- 

• 2016 Inköp av 10 st 8 m bommar till brygga8. 16 st 5-6 m bommar flyttas 
till bryggorna 1 och 3. Inköp av 10 st platta flytelement till brygg5. 
Kostnad 130000:- 

• 2017  Inköp av 20 st nya 5-6m bommar till bryggorna 2-3. Kostnad 
160000:- 

mailto:hamnen@grotvik.se
mailto:hamnen@grotvik.se


• 2018 50  st platta flyttelement inköpes till bryggorna 5-8 kostnad 
120000:-. 

• Ombyggnad av elcentraler 

• Ombyggnad av 8 st elstolpar (modell brygga 5). Kostnad 120000:- 

• Stöttor införskaffas för vinterförvaring till alla båtar. Kostnaden betalas av 
varje båtägare. Kostnad ca 12000:-/ båt. 

• Bryggorna 9 och 10 byggs samman.  Skapar 7 nya båtplatser. Kostnad 
150000:-  

• Maskinhall byggs  parallellt med mastskjulet. Kostnad ca 200000:-. 

• Utbyggnad av klubbstugan. 



Grötviks Segelsällskap

BUDGET 2016 FÖRSLAG 2016-03-02

Kostnader
Seglingsarrangemang 9 9
Lokalkostnader, renhålln 41 56 60
Arrende 31 31 31
El 46 43 44
Reparation fastighet/anl 30 48 10
Muddring 350 403 300
Reparation & Underhåll 200 176 250
Förbrukningsinventarier 10 5 8
Förbrukningsmaterial 10 4 8
Kommunikation 7 12 12
Försäkring 8 1 8
Maskin- o transportkostn 30 35 30
Reklam 0 0 0
Representation, uppv. 0 0 0
Kontorskostnader 5 7 7
Telefon 17 18 18
Porto 12 10 10
Styrelsearvoden 44 45 45
Sammanträdeskostnader 3 0 0
Allmänna möten 2 5 5
Medlemsavgifter 69 77 77
Övriga kostnader 66 74 70
Ungdomsverksamhet 6 0 6
Löner 160 159 160
Bilersättningar 4 4 4
Arbetsgivaravgift 26 23 30
Summa kostnader 1186  1236  1202

 
Resultat före avskrivn. 170  210 228

Avskrivningar −170 −217 −200

 Resultat efter avskrivn. 0 −7 28
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Grötviks Segelsällskap

BUDGET 2016 FÖRSLAG 2016-03-02

BUDGET UTFALL BUDGET
Intäkter 2015 2015 2016

tkr tkr tkr
Medlemsavgifter 130 131 180
Båtplatsavgifter 1020 1003 1010
Gästhamn 30 26 30
Kran & Ramp 26 29 30
Husbilar 60 95 100
Kommunalt bidrag 75 76 50
Statligt bidrag 62 0
Seglingsarrangemang 6 3 0
Övriga intäkter 9 21 30
Summa Intäkter 1356 1446 1430
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Valberedningens,förslag,/ll,GSS,årsmöte,mars,2016,

! ! Nuvarande, Förslag!

Ordförande! 1!år! Sven!Palmkvist! Omval!

Ledamot! 2!år! Bo!Larsson! Johanna!Räisänen!

Ledamot! 2!år! Joakim!Stare! Omval!

Ledamot! 2!år! Claes!Magnusson! Björn!Barsby!

Ledamot! 2år! Urban!Larsson! 2017!

Ledamot! 2!år! Thomas!Larsson! 2017!

Ledamot! 2!år! Johan!Sölve! 2017!

Suppleant! 1!år! Bo!Bergkvist! Omval!

Suppleant! 1!år! Björn!Barsby! Anders!Schager!

Revisor! 2!år! Mikael!Strutz! Omval!

Revisor! 2!år! Mats!Jansson! Evert!Grahn!

Revisorsuppleant! 1!år! Peter!Willner! Omval! !

Revisorsuppleant! 1!år! Morgan!Eriksson! Omval!



2016-03-02

Styrelsens förslag till årsmötet angående fortsatt medlemskap i Svenska 
Seglarförbundet

Styrelsen föreslår att denna principiellt viktiga fråga skjuts på framtiden och att GSS tills 
vidare kvarstår som medlemmar, till dess att Svenska Seglarförbundet själva har fattat beslut 
i den pågående frågan om eventuellt förändrade avgiftsstrukter.

Årsavgiften bokförs som kostnad både för 2015 och 2016. Kommer avgiften därefter att 
förändras, även retroaktivt, påverkar detta GSS enbart positivt i balansräkningen. 

Styrelsen


