
Grötviks Segelsällskap

Halvårsmöte

Tl d: Lördagen den 30 november 2002 kl 10.00

Plats: Folkets hus, Stenhuggeriet

Mötets öppnande
Ordförande Jan Hansson hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat.

Val av ordförande och sekreterare för mötet
Till ordförande valdes Jan Hansson
Till sekreterare valdes Tord Welin

Val av två justeringsmän att jamte ordförande justera dagens protokoll
Valdes Lars Anell och Åke Persson.

Val av två rösträknare
Valdes Lars Anell och Åke Persson.

Fastställande av röstlängd för mötet
Som röstlängd antogs aktuell medlemsförteckning

Fråga om mötet är behorigen utlyst
Mötets behöriga utlysande godkändes

Fastställande av dagordning
Dagordningen godkändes som den förelåg

Ekonomisk rapport
Kassören Jan Johansson redovisade klubbens ekonomi och prognos för år 2002 vilken är i god
ordning se bilaga 1. Rapporten godkändes

Hamnrapport
Kaj Johansson redogjorde för vad som skett i hamnen och vad som konuner att ske under
vintern se bilaga 2. Rapporten godkändes.

Vaktkommitténs rapport
Göran Westergren redogjorde, som representant för vaktkommittén, för sommarens bevakning
av hamnen och lade också fram kommitténs förslag på förbättringsåtgärder enligt bilaga 3.
Mötet beslutade enligt vaktkommitténs förslag att:

Bevakningen skall vara obligatorisk
En avgift uttas på 300:- (trehundrakronor) av varje båtplatsinnehavare som ej fullföljer sin
vaktplikt
Styrelsen ges i uppdrag att utforma utdebiteringsregler, kalender för båtplatsinnehavare,
bokningsförfarande

Rapporten godkändes.

tj 10 Fastställande av avgifter för år 2003
Styrelsen föreslog oförändrade avgifter vilket antogs av mötet.

Fastställande av arvode till styrelsen
Mötet antog oförändrade arvodesvillkor för styrelsen.

$12 Stadgeänd ring
Styrelsen har, med anledning av nya ramstadgar från SBU och skarpta skatteregler, arbetat fram
förslag till nya stadgar enligt bilaga 4.
Förslaget måste, för att antas, även godkännas vid årsmötet 2003.
Mötet godkände ändringsförslaget
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Gr5tviks Segelsällshap

jj 13 FaststSlanåe av nya oadningsNirekrifter

g 14 Satum f5r årsmgte 2003
Beslutade nuet att åtsrnätet år 2003 hålls lördagen den 29 mars kl 10

Information till och%r' styrelsen
Från mötesdeltagarna inkom förshg och synpunkter vilka styrelsen kommer att beitandla :

Att GSS inSrskaf5tr en ldlrra för i och upptagning av mmdre båtar 3-5 m
Påtalades kostnader som ej berär småbåtsågarna såsom nnxklring, fiytbrygga mm
Bemanningen yå kontoret under sommar resp vintern6nader påtalades vikten av
hamnkaiaen eller vikarie under senestertidea
Att lampor, polhue, på ilytbrygym och nocken brygga 10 målas röd resp grön mot inloppet
Att kvicksilverlampor byts met annan sort med behagligare ljus

Mötets avslutande
Som avslutning ber5ttade Lars Bengtsson Srån Västlrostens Båtunion om sina ediuettheter hån
andra klubbars verksamhet hur de löst valdfrl!gan, om havstulpaner mm.
OrdSrande taciuuie för visat intresse och f5ddantde mötet avslutat.

$14

Tord Welin

Justeras

Jan Hansson
Ordf



Resultatuppföljning för GrötviksSegeisillskap för år 20l4

Utfall 2001 B u dget 2002 Prognos 2002
intäkter
Medlemsavgifter 39 200 56 000 57 650
Y-bommar 139 030 140 000 141 976
Båtplatsavg Ner 501 708 525 000 535 911
Ovriga Intakter 120 373 120 000 122 266
Summa intäkter 800 311

Kostnader
Driftskostnader -251 719 -304 000 -260 000
Muddring -286 250 0 0
Reparation Pir 0 -100 000 -62 500
Personalkostnader -164 383 -200 000 -170 000
Avskrivningar -126 258 -145 000 -145 000
Ränteintäkter 18 249 15 000 0
Rantekostnade r -36 706 -22 000 -19 590
Summa kostnader -847067 -657 090

Redovisat resuitat -46 756 200 713

ResuHstdisposition
Avsättning muddringsfond -100 000 -150 000 -150 000
Upplösning muddringsfond 286 250 0 0
Avsättning stormskadefond -35 000 -35 000 -35 000
Upplösning stormskadefond 100 000 62 500

Resuitat eter disposition 104 494 78 213

2001-12-31 2002-12-31
Likvida Medel 498 439 440 000
Lan 337 851 270 000



Installerat vågbrytare innanför inloppet och förlängt brygga 5 för att kunna ansluta
landgången. 4 Nya platser har tillkommit.

5 nya belysningar har tillkommit2 st innatd5r br 9P st på br 10 och 1 på vågbrytaren.

Satt upp en ny rostfri stolpe för eluttag längst ut på brygga 5

Bytat ut en sönderrostad på brygga 10 mot en rost&i.

Badtrapporna är upptagna för att byggas om och förhoppningsvis bli mer gångvänliga.

Bojbåten är lämnad för reparation och omplastning på Sannarpsvarvet

+/c ~+P'~M
Kommande

1 nytt rostfritt elskåp vid kratern skall ersätta det nuvarande som håller på att rosta upp.

1 nytt rostNtt eluttag skall sättas upp vid landp)atserna med bokstaven F på andra sidan
kanalen.

Trappan utanför kontoret skall klädas in med tak och glasväggar(Kommunen, fastighetsägaren,
bidrar med ca 6000 kr till materialkostnaden)

Innan jul skall vi undersöka djupet i och utanför hamnen för att ta ställning till om vi behöver
muddra innan vårsäsongen.

En sten har upptäckts inne i hamnbasssängen som också skaH undetsökas ev sprängas sönder.
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GRATVIKS SEGKLSÄLLSKAP

Vak tkommit téns rapport

Under dc tre år som hamnen bevakats kan man konstatera att intresset från medlemmarnas
sida hela tiden mi~ o ch ~ år 2 002 har hMNen tvekats cirka 60 nätter.
Vi bedömer att bevsttiti%gW trots aHt ha8 en positiv effekt och aetalct stölder/skadegörelse
har begränsats. Detta är helt i övtrt~ ~ slse med de erfarenheter man har från andra
båtklubbar. Om intresset Sr att delta i bevakningen minskar ännu mer befarar vi en ökning
a v stölder och sk~~ lse .

Vi föreslår dlrSr f51jmde för 2003

• Be vakning skall vara obligatorisk.

Bevakningen skall ske mellan 15:e maj och 15:e september.

• Va rje båtplatsinnehavare skall ställa upp med en vaktnatt.

• De som deltar i bevakningen skall vara myndiga

• Personer som på grund av ålder eller sjukdom anser sig förhindrade att delta i
bevakn~ o c h inte har ~ an nan som kan delta i deras ställe kan efter
godkän~ a v s tyrelsen bli befriade . Vi bedömer att det ändå finns
båtplatsinnehavare för att täcka tillräckligt många nätter.

• De som ej ställer upp på bevakningen Sr betala förslagsvis 300:-.
Styrelsen bör 5 i uppdrag att utarbeta dc praktiska detaljerna för
faktureringen.

Halmstad 2002-11-21

Bevakningskommittén

Dan Johansson — Tommy Lindgren — Göran %estergren

gm

l

Ciöran Westergren



Förslag till - Stadgar för Grötviks Segelsällskap

Grötviks Segelsällskap bildades 1962 och har sin hemort och verksamhetsområde i Grötvik,
Halmstad.

Stadgarna antogs år 1962-05-25 och har senast reviderats 2000-11-25.

g 1 Andamål
Segelsällskapet är en allmännyttig ideell förening och har till ändamål att lokalt &ämja
båtlivet. Segelsällskapet skall verka för god sjösäkerhet, god miljö samt ett gott kamrat- och
sjömanskap. Verksamheten skall drivas enligt Riksidrottsförbundets mål och inriktning.

g2 Medlem skap
2.1 Ansöka n och antagning
Ansökan om medlemskap skall ske skriftligt till styrelsen vilken beslutar om antagning av ny
medlem,

Medlemskap kan erhållas av envar, som ansluter sig till klubbens ändamål.

2.2 Medlems kategorier
Medlemmar indelas i följande kategorier:

1. enskilda vuxna medlemmar
2. enskilda ungdomsmedlemmar
3. familjer
4. hedersmedlem

Familjemedlemskap innebär att hela familjen har samma bostadsadress samt att
medlemmarna i familjen är registrerade i segelsällskapet. Barn ingår i familjen t o m det år de
fyller 18 år. Ungdomsmedlemmar definieras enligt SBU:s regler.

Ansökan om medlemskap görs till kategorierna 1 — 3.

Medlem som på ett förtjänstfullt sätt gagnat segelsällskapet, kan på medlems eller styrelsens
förslag väljas till hedersmedlem. Beslut härom skall fattas på årsmöte eller ordinarie
föreningsmöte. Av kallelsen skall &amgå att fråga om val av hedersmedlem står på
dagordningen. Hedersmedlem är befriad från årsavgift.

29 Rättighe ter
Medlem får utnyttja Segelsällskapets anläggningar och utrustning samt delta i dess
verksamhet.

Medlemskap berättigar i sig inte till plats i av segelsällskapet disponerad hamn- eller
uppläggningsanläggning

Se vidare $ 11.

2.4 Skyldig heter
Medlem, som antagits, har genom inträdesansökan förbundit sig att följa segelsällskapets
stadgar, ordningsfoöreskrifter och i stadgeenlig ordning fattade beslut.



Medlem, som avsiktligt eller genom bristande aktsamhet skadar segelsällskapets tillhörigheter
är ersättningsskyldig.

Medlem skall utföra av styrelsen beordrad arbetsplikt.

Medlems båt skall vara ansvarsförsäkrad.

2.5 Uttr äde
Medlem som vill utträda ur segelsällskapet skall skriftligen anmäla detta till styrelsen.

Medlem som inte erlagt fastställda avgifter inom föreskriven tid kan efter styrelsens prövning
anses ha utträtt ur segelsällskapet.

2.6 Uteslut n ing
På styrelsens förslag kan medlem av ordinarie eller extra föreningsmöte uteslutas ur
segelsällskapet om medlem

• mo tverkar segelsällskapets syften
• sk adar segelsällskapets intressen
• in te fullgör de skyldigheter som är stadgade
• el l er gör sig skyldig till sådant klandervärt handlingssätt eller uppträdande inom eller

utom segelsällskapet att dess anseende äventyras.

För sådant beslut fordras minst 2/3 majoritet.

Av kallelsen till föreningsmötet skall &amgå att ett uteslutningsärende skall behandlas. Till
föreningsmötet, där sådant ärende skall behandlas, skall medlemmen som är föreslagen att
uteslutas kallas skriAligen. Denna kallelse skall även innehålla styrelsens motivering till
uteslutningen.

g 3 Besl uta nde instanser
Segelsällskapets beslutande instanser är föreningsmöten såsom årsmöte, ordinarie
föreningsmöte eller extra föreningsmöte.

Styrelsen i sin helhet, eller enskild ledamot som styrelsen utser, företräder segelsällskapet och
fattar beslut mellan föreningsmöten utom i &ågor som är uttryckligen förbehållna
föreningsmöten. Se $ 8.

g 4 V er ksam h etsår
Segelsällskapets verksamhetsår utgörs av kalenderåret.

g 5 . Avgift e r
Samtliga avgifter för nästkommande år fastställs av ordinarie föreningsmötet under 4:e
kvartalet året före. Extra uttaxering kan ske efter beslut på föreningsmöte.

g 6 Betaln i ng
Avgifterna skall vara segelsällskapet tillhanda senast det datum som står angivet på fakt ire.-,
Senaste betalningsdatum får därvid tidigast vara 30 dagar efter fakturadatum.

Om avgiAerna inte inkommit i tid skall påminnelsefaktura skickas varvid en påminnels
kan läggas till det ursprungliga beloppet.



g7 Förenin gsmoten
7.1 Antal mö t en
Förutom årsmöte skall ett ordinarie Sreningsmöte hållas under årets sista kvartal. Därutöver
kan extra Sreningsmöten anordnas. Styrelsen bestämmer tid och plats Sr mötena.

7.2 K allelse
Kallelse till föreningsmöte skall ske skrifUigen och vara medlemmen tillhanda senast 14 dagar
Sre mötet. Kallelsen sker per post eller till den, som så önskar, via e-post.

79 Förslag t i ll dagordningspunkt/motion
Medlem, som vill ha särskilt ärende behandlat på årsmöte, skall senast 1 februari skriftligen
anmäla detta till styrelsen. Till ordinarie Sreningsmötet skall motsvarande anmälan ske senast .
1 oktober. Anmälan skall även innehålla en förklaring till varför medlemmen vill ha ärendet
behandlat.

7.4 År smöte
Arsmöte hålls årligen före utgången av april månad.

Vi årsmötet skall följande ärenden behandlas och protokollföras:
Val av ordförande och sekreterare för mötet
Val av protokolljusterare och rösträknare
Fastställande av röstlängd
Fråga om mötet är behörigen utlyst
Fastställande av dagordning
Föredragning av styrelsens årsredovisning får senast verksamhetsåret
Revisorernas berättelse
Fråga om fastställande av resultat- och balansräkningarna
Fråga om disposition av årets resultat
Fråga om ansvars&ihet för styrelsen
Propositioner och motioner
Fastställande av arvode till styrelsen
Fastställande av verksamhetsplan och budget för det nya verksamhetsåret
Val av styrelse
Val av revisorer
Val av valberedning
Information till och &ån styrelsen

7.5 Extra för eningsmöte
Extra Sreningsmöte Sr behandling av brådskande ärende hålls när styrelsen finner detta
påkallat eller på skriftlig begäran av revisorer eller minst 1/5 av segelsällskapets medlemmar.

Vid extra möte får endast de ärenden förekomma, som föranlett mötet.

7.6 Röstr ätt , beslut och val
Varje medlem som fyllt 16 år och som betalat gällande avgifter har rösträtt på mötet.

Familjemedlemsllcap meåSr max. 2 röster.



Beslut Qr endast fattas i ärenden som framgår av kaHelsen.

Valbara till styrelsen och till revisorer är de som nominerats.

Rösträtten är personlig.

Alla ärenden avgörs med enkel majoritet där inte annat föreskrivs i dessa stadgar.

Avgörande sker genom öppen omröstning utom då någon fordrar sluten röstning.

Vid omröstning, som inte avser personval, gäller vid lika röstetal det förslag som biträds av
ordföranden för mötet. Vid omröstning, som avser personval, gäller vid lika röstetal det
förslag som vinner genom lottning.

$8 Styrels e och förvaltning
8.1 Styrels ens sammansättning och val
Styrelsen skall väljas på årsmöte och skall bestå av ordförande och sex övriga ordinarie
ledamöter samt två suppleanter. Ordförande väljs för en tid av ett år samt övriga ordinarie
ledamöter for en tid av två år och suppleant för en tid av ett år. 3 ordinarie ledamöter väljs
jämna år och 3 udda år.

8.2 Styrels ens skyldigheter
Styrelsen sammanträder på ordförandens kallelse så ofta det är av behovet påkallat, dock
minst 9 gånger per år.

Styrelsen är beslutsmässig då alla ledamöter är kallade och mer än hälften är närvarande.

För av styrelsen fattade beslut är de ansvariga, som deltagit i beslutet och inte reserverat sig.
Reservation skall antecknas i mötesprotokollet.

Det åligger styrelsen att:
• Ve r kställa beslut fattade av föreningsmöte
• Dr i va segelsällskapets löpande verksamhet
• Fö rdela arbetsuppgifterna inom styrelsen, till övriga funktionärer eller till anställd

personal. Fördelningen skall dokumenteras i form av arbetsbeskrivning
• Ti l l sätta kommittéer
• Be reda ärenden inför föreningsmöten och arrangera dessa.
• Re presentera segelsällskapet
• Fö rvalta segelsällskapets egendom och medel
• Be s luta om firmatecknare
• Be s luta om antagande av ny medlem
• På foreningsmöten föredra av styrelsen fattade beslut.

g 9 Revisor e r
Segelsällskapet skall revideras av två revisorer. Dessa väljs på årsmöte för en tid av två år .
avgår växelvis vartannat år. En revisorssuppleant väljs varje år för en tid av ett år.

Revisorerna skall granska styrelsens förvaltning och segelsällskapets räkenskaper samt till
årsmöte avge skriftlig revisionsberättelse. Revisionen skall utföras enligt god revisionssec.



Valberedningen bestående av tre ordmeie ledamöter varav en är sammat~lande och en
g 10 V alber a lning

suppleant väljs av årsmötet Qr en tid av ett år.

Valberedningens uppgift är att:
• Ti l l årsmötet lämna förslag på kandidater till de poster som enligt stadgarna är föremål

for val och till övriga poster som eventuellt blir vakanta
• Mo tta nomineringar fiån segelsällskapets medlemmar
• Sj ä lva aktivt söka lämpliga kandidater
• Vi d föredragning på årsmötet även presentera eventuella övriga kandidater

Valberedningens förslag utsänds tillsammans med kallelsen till årsmötet.

g 11 H amnför e skrifter
För Srhållandena vid segelsällskapets hamn- och uppläggningsanordningar finns särskilt av
segelsällskaimt utSrdade bestämmelser. Dessa fastställs av föreningsmöte.

g 12 Hä nvisn ing till ovriga stadgar
Utöver dessa stadgar gäller RF:s stadgar och ovriga föreskrifter och anvisningar samt SSF:s
stadgar, tävlingsreglementen och övriga i vederbörlig ordning utfäoiade föreskrifter.

g 13 Stadgeä ndring
Föreligger förslag till stadgeändring skall detta framgå av kallelsen.

För att ett ändringsförslag skall kunna antas måste det godkännas med minst 2/3 majoritet vid
två på varandra följande föreningsmöten, varav ett skall vara årsmöte. Vid andra
godkännandet kan paragrafen förklaras omedelbart justerad.

g 14 Segels ä l lskapets upplösning
Förslag till segelsällskapets upplösning kan endast behandlas på föreningsmöte och detta skall
framgå av kallelsen.

För beslut om upplösning fordras minst 2/3 majoritet på två föreningsmöten med minst en
månads mellanrum.

Har beslut om upplösning fattats, skall mötet ge styrelsen direktiv om hur man skall förfara
med segelsällskapets kvarvarande tillgångar och handlingar.

Styrelsens förslag till föreningsmöte 2002-11-30.



Förslag dll ORDNINGSFÖRKSIGGFTKR FÖR GRÖTVHA
HAMN

Avtal

Båtplatsen uthyres i befmtligt skick med fortöjningsbom enligt gällande båtplatsavtal.
Båtplatsen Sr utnyttjas tiden 1 mars till 30 november under avtalstiden.

Uppläggningsplatsen samt plats i mastskjul Sr under avtalstiden utnyttjas tiden 1
september till 31 maj. Hamnplanen skall senast den 31 maj vara &i &ån båtar.
Kvarvarande båtar och uppläggningsmaterial bortforslas av Grötviks Segelsällskap (nedan
kallat GSS) på båtägarens risk och bekostnad.

Båtplats som ej utnyttjas av båtägaren disponeras &itt av GSS som gästbåtplats alternativt
tillfhllig platsuthyrning. Har platsinnehavaxen anmält att båtplatsen ej kan utnyttjas, kan
75 % av den hyra som ny nyttjare betalt, återgå till båtplatsinnehavaren. Om båtplats ej
utnyttjats under två på varandra följande säsonger är båtplatsavtalet förfallet.

Den manuellt manövrerade mastkranen på träbryggan får användas utan kostnad och på
egen risk.

2. Avgifter

Avgifter erlägges enligt beslut av GSS föreningsmöte.
Avgifterna skall inbetalas till GSS enligt utfärdad faktura.
Skulle avgift ej erläggas i rätt tid eller ligger båt på obetald plats eller så
placerad att den utgör ett hinder, äger GSS rätt att på båtägarens risk och
bekostnad undanskaffa båten ocb/eller båtägaren tillhörig egendom.
Kvarligger båt och hindrar upptagning av förtöjningsbommar vid ordinarie
bomupptagning debiteras båtplatsinnehavaren avgift för extra upptagning om
inte vederbörande själv ombesörjer denna.
Den elektriskt manövrerade kranen vid stenbryggan är avgiftsbelagd och får
endast manövreras av den som styrelsen i GSS särskilt utsett. Medlem med
båtplats i Grötviks hamn har två &ia lyft per år.
Sjösättningsslipen är avgiftsbelagd. Medlem med båtplats må utnyttja
sjösättningsslipen utan kostnad.
Pliktavgift for ej fullgjord vakt- eller arbetsplikt utgår enligt beslut av GSg
föreningsmöte.

3. Allmänt gäller

att vid all trafikering inom hamnen iaktta varsamhet samt nedbringa farten ti5 '
max 3 knop.
att iaktta god ordning inom hamnområdet samt kring egen båt och
uppläggning splats.
att tillse att båt vid förtöjning är försedd med erforderligt antal fendrar och
andra anordningar för att förhindra skada på intilliggande.båtar, brygga och
förtöj ningsanordningar.
att väl vårda och aktsamt begagna hamnens anläggningar och utrustning.



att omedelbart anmäla skada på hamnens anläggningar och utrustning till GSS.
att delta vid upptagning och isättning av förtöjningsbommar.
att utföra arbetsplikt i hamn- och uppläggningsanläggning.
att utföra vakthållning enligt beslut av GSS föreningsmöte.
att vid nyttjandetidens utgång bortföra båten, om inte annat överenskommits.
att när båtplats inte längre önskas eller brukas anmäla detta till GSS senast den
31 december.
att förse båten med märklapp, synlig från bryggan, som visar båtplatsens
nummer. Märklapp erhålles då båtplatsavgiften är betald.
att båtvagnar och båtvaggor är försedda med namnskylt och telefonnummer.
att efter sjösättning bortforsla vaggor, båtkäzror, bockar, pallningsvirke m m
till plats som anvisas av GSS.
att förvara båt på landplats inom av GSS anvisat område.
att följa dessa ordningsföreskrifter.

4. Det är ej tillåtit

att utan GSS medgivande överlåta, utlåna eller uthyra båtplats.
att utan särskilt tillstånd &ån GSS ansluta apparat för elektrisk uppvärmning
eller annan mycket elförbrukande utrustning.
att i skjul och på uppläggningsplats lagra eller förvara annan material än vad
utrymmena är avsedda för.
att i skjul eller på bryggor etc. förvara brandfarliga vätskor.
att vidta åtgärd som hindrar eller försvårar trafiken i hamnen eller på
uppläggningsplatsen.
att utan GSS medgivande lämna båt stående på slip eller hängande i kran.
att utan GSS medgivande uppföra byggnad av vad slag det vara må inom
hamnområdet.
att under eller på bryggor etc. förvara jolle eller annat skrymmande föremål.
att om inte annat har överenskommits placera båt/båtvagn eller dylikt uppe på
höjden.
att bada i hanuiinloppet.

Ansvarsskyldighet m m

GSS &itas från all ersättningsskyldighet för skada som kan drabba båtägarens
farkost eller tillhörighet på grund av brand, stöld, kollision eller ~ or s ak
Båtägaren är skyldig att om GSS så påfordrar överflytta till annan
förtöjningsplats inom hamnen.
GSS ansvarar för förtöjningsanordningarnas beskaffenhet vad avser
förtöj ningsbommarna.
Båtägare skall hålla båt erforderligt försäkrad.

6. Brott mot ordningsf5reskrifterna

Bryter båtägaren med desserdningsföreskrifter är GSS berättigat att med omedelbar
verkan häva avtalet och/eller att på båtägarens bekostnad vidta de åtgärder som GSS kan
finna påkallade på grund av det inträffade. GSS fritas Mn allt ansvar för härigenom
vidtagna åtgärdér.

Styrelsens förslag till ordningsföreskrifter till GSS föreningsmöte den 30 november 2002.



ORDNINGSFÖRESKRIFTKR FÖR GRÖTVIKS HAMN

Avtal

Båtplatsen uthyres i befintligt skick med förtöjningsbom enligt gällande båtplatsavtal.
Båtplatsen får utnyttjas tiden 1 mars till 30 november under avtalstiden.

Uppläggningsplatsen samt plats i mastskjul får under avtalstiden utnyttjas tiden 1
september till 31 maj. Hamnplanen skall senast den 31 maj vara fri &ån båtar.
Kvarvarande båtar och uppläggningsmaterial bortforslas av Grötviks Segelsällskap (nedan
kallat GSS) på båtägarens risk och bekostnad.

Båtplats som ej utnyttjas av båtägaren disponeras &itt av GSS som gästbåtplats alternativt
tillfällig platsuthyrning. Har platsinnehavaren anmält att båtplatsen ej kan utnyttjas, kan
75 % av den hyra som ny nyttjare betalt, återgå till båtplatsinnehavaren. Om båtplats ej
utnyttjats under två på varandra följande säsonger är båtplatsavtalet förfallet.

Den manuellt manövrerade mastkranen på träbryggan får användas utan kostnad och på
egen risk.

2. Avgifter

Avgifter erlägges enligt beslut av GSS föreningsmöte.
A vgiAerna skall inbetalas till GSS enligt utfärdad f~ a.
Skulle avgift ej erläggas i rätt tid eller ligger båt på obetald plats eller så
placerad att den utgör ett hinder, äger GSS rätt att på båtägarens risk och
bekostnad undanskaffa båten och/eller båtägaren tillhörig egendom.
Kvarligger båt och hindrar upptagning av förtöjningsbommar vid ordinarie
bomupptagning debiteras båtplatsinnehavaren avgift för extra upptagning om
inte vederbörande själv ombesörjer denna.
Den elektriskt manövrerade kranen vid stenbryggan är avgiftsbelagd och får
endast manövreras av den som styrelsen i GSS särskilt utsett. Medlem med
båtplats i Grötviks hamn har två &ia lyft per år.
Sjösättningsslipen är avgiftsbelagd. Medlem med båtplats må utnyttja
sjösättningsslipen utan kostnad.
Pliktavgift för ej fullgjord vakt- eller arbetsplikt utgår enligt beslut av GSS
föreningsmöte.

3. Allmänt gäller

att vid all trafikering inom hamnen iaktta varsamhet samt nedbringa farten till
max 3 knop.
att iaktta god ordning inom hamnområdet samt kring egen båt och
uppläggningsplats.
att tillse att båt vid förtöjning är försedd med erforderligt antal fendrar och
andra anordningar för att förhindra skada på intilliggande båtar, brygga och
förtöj ningsanordningar.
att väl vårda och aktsamt begagna hamnens anläggningar och utrustning.



att omedelbart anmäla skada på hamnens anläggningar och utrustning till GSS.
att delta vid upptagning och isättning av förtöj ningsbommar.
att utföra arbetsplikt i hamn- och uppläggningsanläggning.
att utföra vakthållning enligt beslut av GSS föreningsmöte.
att vid nyttjandetidens utgång bortföra båten, om inte annat överenskommits.
att när båtplats inte längre önskas eller brukas anmäla detta till GSS senast den
31 december.
att förse båten med märklapp, synlig &ån bryggan, som visar båtplatsens
nummer. Märklapp erhålles då båtplatsavgiften är betald.
att båtvagnar och båtvaggor är försedda med namnskylt och telefonnummer.
att efter sjösättning bortforsla vaggor, båtkärror, bockar, pallningsvirke m. m
till plats som anvisas av GSS.
att förvara båt på landplats inom av GSS anvisat område.
att följa dessa ordningsföreskrifter.

4. Det är inte tillåtet

att utan GSS medgivande överlåta, utlåna eller uthyra båtplats.
att utan särskilt tillstånd &ån GSS ansluta apparat för elektrisk uppvärmning
eller annan mycket elförbrukande utrustning.
att i skjul och på uppläggningsplats lagra eller förvara annan material än vad
utrynimena är avsedda för.
att i skjul eller på bryggor etc. förvara brandfarliga vätskor.
att vidta åtgärd som hindrar eller försvårar trafiken i hamnen eller på
uppläggningsplatsen.
att utan GSS medgivande lämna båt stående på slip eller hängande i kran.
att utan GSS medgivande uppföra byggnad av vad slag det vara må inom
hamnområdet.
att under eller på bryggor etc. förvara jolle eller annat skrymmande föremål.
att om inte annat har överenskommits placera båt/båtvagn eller dylikt uppe på
höjden.
att bada i hamninloppet.

5. Ansvarsskyldighet m m

GSS fritas från all ersättningsskyldighet för skada som kan drabba båtägarens
farkost eller tillhörighet på grund av brand, stöld, kollision eller annan orsak.
Båtägaren är skyldig att om GSS så påfordrar överflytta till annan
förtöj ningsplats inom hamnen.
GSS ansvarar för förtöjningsanordningarnas beskaffenhet vad avser
förtöj ningsbommarna.
Båtägare skall hålla båt erforderligt försäkrad.

6. Brott mot ordningsföreskrifterna

Bryter båtägaren mot dessa ordningsföreskrifter har GSS rätt att med omedelbar verkan
häva avtalet och/eller att på båtägarens bekostnad vidta de åtgärder som GSS kan finna
påkallade på grund av det inträffade. GSS fritas &ån dit ansvar för härigenom vidtagna
åtgärder.
Ordningsföreskrifterna fastställda vid GSS föreningsmöte den 30 november 2002.


