
GRÖTVIKS SEGELSÄLLSKAP
Sammanträdesdatum 2001-11-10

Art Halvårsmöte
Plats Folketshus, Stenhug geriet

g 1 Ord f öranden för Grötviks Segelsällskap(härefter kallat GSS) öppnade mötet
och hälsade välkommen

g 2 Möte t b e fanns behörigt ut lyst.

g 3 Dag o rdningen fastställdes med förändringen att punkt 9 delades enligt
följande:
9a Information om vintern akt iviteter
9b Övriga fragor

g4 Til l j u s te r ingsmän valdes Morgan Eriksson och Kenneth Elofsson.

g 5 Ti l l mötesordförande valdes Ake Persson
Till mötessekreterare valdes Christer Nilsson

g 6 Kass ö ren redovisade klubben ekonomi, vi lken befanns vara i god ordning.

Hamnansvarig redogjorde för utförda och kommande arbeten i hamnen enligt
följande:

Efter stormskador pa brygga 5 har vissa delar av gangplankorna
0 0

ersatts med gallerdurk.
Reparation av pirarmen kommer att ske i vinter. Arbetet kommer
att ombesörjas av kommunen som tar in anbud på entreprenaden.
GSS del i kostnaden uppgår till ca. 180.000:
Möjlighet att ersätta vågbrytaren i trä ytterst på brygga 5 med en
av sten i samband med pirarbetet.
Komplettering av belysningen i hamnen.
Muddring har utförts under säsongen enligt plan.

Bevkningsgruppen avlade följande rapport
Få stölder under säsongen, en vagn har stul its
Antal nätter med bevakning: Maj 22, Juni 21, Juli 27, Augusti 11,
September 5 och Oktober 1.

Styrelsen lade fram ett förslag om höjning av vissa avgifter med ca 5%.
Berörda avgifter:

Batplatsavgift kategori A 56:- /dm
Båtplatsavgift kategori B 62:- /dm
Batplatsavgift kategori C 66:- /dm
Medlemsavgift enskild 150:
Medlemsavgift familj 200:
Egen risk plats 625:
Plats på land (småbåt) 425:
Sommar/vinterplats pa land 575:
Användande av högtryckstvätt 20 :

Mötet beslutade enligt styrelsens förslag.

I frågan om arvoden t il l styrelseledamöter beslutades att detta skall vara
oförändrat ett basbelopp att fördelas av styrelsen.

g 8 Dat u m fö r å rsmötet fastställdes till 2002-03-23



g 9a K ommande aktiviteter i vinter är:
Glögg i klubbhuset 22/12 kl. 11 — 14
Social afton nagon gang i januari/februari.

g 9b K enneth Elofsson hade följande frågor:
Han efterlyste en befattningsbeskrivning för hamnens funktionärer.
Mötet beslutade att styrelsen tar fram detta.
Handikappanpassning av klubbhuset.
Mötet beslutade att styrelsen arbetar vidare med frågan för att
finna en lösning.
Försäljning av GSS motorbSt.
Mötet beslutade att styrelsen arbetar för en försäljning.

Rolf 3ohansson, ordförande i stugföreningen, bjöd in GSS medlemmar att resa
med till bStmässan i Göteborg 5 eller 6 februari. Kostnad 150:- för resa och
entré.

Synpunkter pk badtrapporna framfördes av flera mötesdeltagare. Styrelsen tar
på sig uppdraget att få till en översyn och eventuell ombyggnad.

Önskemål om fler eluttag pa grusplanen framfördes. Styrelsen undersöker
möjligheterna att genomföra detta.

Tommy Lindgren utsags ansvarig för arrangemang av bryggdans under
sommaren vkl tjänlig väderlek.

Önskemål om rökförbud på klubbhusets altan framfördes.
Beslut togs att skyltar skall sättas upp.

Önskemal om husdjursförbud i klubbhuset.
Mötet avslog detta.

g 10 Mötet avslutades

V id prot k l e t

Christer Nilsson

3usteras

Ake Persson Morgan Eriksson Kenneth Elofsson


