
GRÖ TVIKS SEGELSALLSKAP

ART: Halvårsmöte Sammanträdesdatum 20 november 1999

PLATS: Folkets hus, Stenhuggeriet

g 1 Mötets öppnande

g 2 Fastställande av mötets behöriga utlysande

g 3 Fastställande av dagordning

g 4 Val av två personer som jämte ordföranden justerar dagens protokoll.
Valdes Janne Hansson och Lars Andreasson.

g 5 Val av mötesfunktionärer.
Valdes : Ordförande Åke Persson

Sekreterare Mona Larsson

g 6 Rapporter:

Kassör Maj-Louise Larsson redogjorde för klubbens ekonomi. Fortsatt god.
Rapporten godkändes.
Hamnansvarige Kaj Johansson redogjorde för vad som skett i hamnen, och vad som
kommer att ske under vinterhalvåret. Rapporten kodkändes.
Önskemål från en mötesdeltagare, att en sten som finns vid brygga 9 plats 2, bör
utmärkas på något sätt för att underlätta in- och utfart. Extra uppmaning till de
båtägare som har ägodelar liggandes på "långvården", att märka upp dessa med
namn och telefonnummer. Godkändes.

g 7 Information om vinters aktiviteter.

Glögg serveras i klubbstugan lördagen 1S december mellan kl. 10.00-12.00.
Trivselkväll någon gång i januari med föredrag och ärter och punsch.
Ordförande uppmanade medlemmarna att besöka gymnastiken som hålls i
Bäckagårdsskolans gymnastiksal, tisdagskvällar. Aktiviteten är gratis.
Diskuterades hur vi ska nå ut med information till medlemmarna. Post för dyrt.
Förslag som kom upp : Annonsera under Föreningsaktuellt i HP (trol. gratis),
Telefonkedja. Titta på Gss hemsida på internet.

g 8 Övriga frågor

Göran Westergren tog upp frågan om upplåtelse av sin båtplats gratis till gäst
båtar. I dagsläget är det så att en bekant till båtägare kan få tillstånd att under
tre veckor få utnyttja platsen, om någon i styrelsen har gett sitt godkännande.
Han anser att den paragrafen ska tas bort. Beslöts att ordningsreglerna ska ses
över, och presenteras på årsmötet. En kommitte utsågs för att se över detta. Beslut.



Kommittén består av 2 personer ur styrelsen.
Samt Dan Johansson, Bertil Nilsson och Roland Larsson.
Frågan om bevakning under båtsäsongen togs upp på grund av upprepade stölder
under året. Mötets uppfattning är att det bör vara bevakning. Styrelsen diskuterar detta
och lämnar ett förslag till årsmötet.

Bertil Nilsson framförde ett tack till styrelsen för det fina arbete som är nedlagt i
hamnen.

Mötet avslutades med att ordforanden tackade för intresset, och därpå följde kaffe,
och ett föredrag om båtlinor och tågvirke med AB Poly-Produkters representant
Martin Aggesund.
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