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Grötviks Segelsällskap    Datum
2016-11-12

Höstmöte

Tid 2016-11-12

Plats Folkets hus, Söndrum

§1 Val av ordförande och sekreterare för mötet
Ordförande hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat. Till mötets ordförande 
valdes Sven Palmkvist och till sekreterare valdes Johan Sölve.

§2 Val av protokollsjusterare och rösträknare
Morgan Eriksson och Bo Bergkvist valdes att justera protokollet och vara rösträknare. 

§3 Fastställande av röstlängd
Röstlängd i form av en utskriven medlemsförteckning finns tillgänglig att använda vid 
behov, vilket godkändes av mötet. 

§4 Fråga om mötets behöriga utlysande
Kallelse till föreningsmöte skall ske skriftligen och vara medlemmarna tillhanda senast 
14 dagar före mötet. Kallelsen ska ske per post eller till den som så önskar via e-post. 
Mötet ansåg att det varit utlyst på behörigt sätt.

§5 Fastställande av dagordning
Dagordningen godkändes av mötet.  

§6 Säsongen 2016
Ordföranden hälsade Dan Carlsson välkommen som ny hamnkapten och Dan 
presenterade sig.  
Säsongen har varit bra överlag. Gästande båtar har varit betydligt färre än vanligt, 
vilket är en erfarenhet som även näraliggande hamnar har. Däremot ökar antalet 
gästande husbilar. Förbättringar för ställplatserna pågår med bättre elanslutningar mm. 
Föreningen har fått bygglov för ytterligare 7 ställplatser för husbilar på parkeringen till 
höger efter bron. 
Situationen är besvärlig med avsaknad av riktiga toaletter för gäster, medlemmar och 
allmänheten efter att kommunen stängt den befintliga servicebyggnaden och dessutom 
dragit in de tillfälliga bajamajorna i förtid. 
Bryggcaféet redogjorde för sina erfarenheter av säsongen, och vad som behöver 
förbättras när det gäller information till husbilsgästerna. 
BK Astrio har även i år arrangerat hamnfest i Grötvik under juli vilket har gett Astrio ett 
välkommet tillskott till sin kassa. Astrio får gott betyg för arrangemanget. 
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§7 Ekonomisk redovisning

Kassören Johanna Räisänen redogjorde för aktuell resultaträkning och prognos för 
resten av året. Totala intäkter för året prognostiseras till 1395 tkr och kostnader före 
avskrivningar och räntor 934 tkr. Den största kostnadsposten är muddring med 231 tkr. 
Prognosen för årets resultat är 245 tkr vilket ger utrymme för avsättningar för 
eventuella stormskador etc. 

§8 Vaktperiodens längd
Styrelsens förslag att fastställa vaktperioden till 15 april–15 oktober beslutades av 
mötet. Detta innebär att vissa båtplatsinnehavare behöver gå två vaktpass. 

§9 Motioner
1. Sjösättning av båtar
Båtplatsinnehavare som inte sjösatt den 1 juni ska senast detta datum meddela avsikt 
att sjösätta eller ej under säsongen. I annat fall kan GSS disponera platsen för 
andrahandsuthyrning. Motionen bifalles enligt styrelsens förslag med ändrat datum.

2. Förtydligande av vaktinstruktionen
Den som blir ensam ska försöka få tag i ersättare. Om ersättare inte hittas ska man 
ändå fullgöra sin vaktplikt och stanna kvar i klubbstugan men ska av säkerhetsskäl inte 
patrullera. Motionen bifalles enligt styrelsens förslag till lydelse.

3. Bommen till hamnens uppställningsplan ska låsas under högsäsong för att 
säkerställa tillgänglighet för de som betalar för sjösättning. Bommen ska endast kunna 
öppnas av hamnens brukare. Allmänheten hänvisas till de parkeringsplatser som finns i 
området på höger sida efter bron. 
Motionen bifalles.

§10 Fastställande av avgifter, taxejusteringar
Inga förändringar av avgifter är aktuella.

§11 Muddring
GSS har en femårig dispens fram till 2020 från Länsstyrelsen för dumpning av 
muddrad sand strax utanför hamnen. Avsikten är att underhållsmuddra kommande vår 
med samma tillvägagångssätt som senast. Beslut fattas senare. 

§12 Skrivelse till kommunen ang förhållandena i Grötvik
Ordföranden informerade om skrivelse som kommer att skickas till kommunen 
angående förhållandena i Grötvik, särskilt den sanitära situationen och det akuta 
behovet av VA-anslutning samt även en gång- och cykelväg.
Grötviks hamn är en av fyra målpunkter som föreslås utvecklas för service och turism i 
Halmstads Kommuns översiktsplan, vilket GSS anfört tidigare men kommer att betona 
igen. 

§13 Servicebyggnaden
Toaletter och avlopp i kommunens servicebyggnad i Grötvik har belagts med 
nyttjandeförbud från 1 mars 2016 av Miljö- och hälsokontoret. Under säsongen har 
kommunen därför placerat ut bajamajor som en tillfällig lösning. Av kostnadsskäl drogs 
bajamajorna in i förtid innan säsongens slut. 
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§14 Spangenberg Race 2016, redovisning

Årets segling blev dessvärre inställd pga hårt väder. 
Spangenberg Race arrangeras igen den 19 aug 2017. 

§15 Sjö- och torrsättning 2017
Datum m.m. meddelas på hemsidan

§16 Utveckling av Grötvik
Styrelsen välkomnar medlemmarnas idéer och förslag för utveckling av Grötvik. 

§17 Datum för årsmöte 2017
Årsmöte hålls 2016-03-11 kl 10.00 i Söndrums Folkets hus

§18 Övrigt
Inga övriga frågor förelåg. 

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

Vid protokollet

…………………………………
Johan Sölve

Justeras

…………………………………… ……………………………………
Bo Bergkvist Morgan Johansson
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tusental(kronor UTFALL

UTFALL BUDGET OKTOBER PROGNOS
Intäkter 2015 2016 2016 2016
Medlemsavgifter 131 180 175 175
Båtplatsavgifter 1003 1010 1015 1000
Gästhamn 26 30 25 25
Kran & Ramp 29 30 28 28
Husbilar 95 100 90 103
Kommunalt bidrag 76 50 51 51
Statligt bidrag 62 0 0 0
Seglingsarrangemang 3 0 0 0
Övriga intäkter 21 30 13 13
Summa Intäkter 1446 1430 1397 1395

UTFALL
UTFALL BUDGET OKTOBER PROGNOS

Kostnader 2015 2016 2016 2016
Seglingsarrangemang 0 9 0 0
Lokalkostnader, renhålln 56 60 27 30
Arrende 31 31 31 31
El 43 44 48 52
Reparation fastighet/anl 48 10 4 4
Muddring 403 300 231 231
Reparation & Underhåll 176 250 110 110
Förbrukningsinventarier 5 8 21 21
Förbrukningsmaterial 4 8 4 4
Kommunikation 12 12 9 11
Försäkring 1 8 5 5
Maskin- o transportkostn 35 30 4 4
Reklam 0 0 0 0
Kontorskostnader 7 7 6 6
Telefon 18 18 15 17
Porto 10 10 12 12
Styrelsearvoden 45 45 44 44
Allmänna möten 5 5 5 6
Medlemsavgifter 77 77 80 80
Övriga kostnader 74 70 35 35
Ungdomsverksamhet 0 6 1 1
Löner 159 160 143 173
Bilersättningar 4 4 1 1
Arbetsgivaravgift 23 30 46 56
Summa kostnader 1236 1202 882 934

 
Resultat före avskrivn. 210 228 515 461

Avskrivningar 217 200 203 203

Ränteintäkter & kostnader 12 0 11 13

RESULTAT −19 28 301 245

UTFALL
UTFALL BUDGET OKTOBER PROGNOS

2015 2016 2016 2016



Likvida medel per oktober: 630´
Skuld lån Swedbank: 256´

Kommentarer:
Intäkter för båtplatser skjunker något i prognos för helåret pga återbetalningar till de som 
hyrt ut i andra hand.
Kostnader för muddring samt repartion och underhåll är lägre både jämfört med 2015 och 
budget för 2016.
Förbrukningsinventarier ligger över budget pga inköp av dator samt skrivare till kontoret.
De sociala kostnaderna har ökat mycket jämfört med 2015. Orsaken är höjda avgifter enligt 
politiska beslut samt föryngring av arbetskraft/styrelse.

Reslutatet för 2016 ser ut att bli positivt enligt prognos.
En förutsättning för detta är vi inte drabbas av några stormar innan årsskiftet, som medför 
stora kostnader för oss.
Det positiva resultatet kan användas till att reservera upp kommande kostnader för 
muddring och reparationer.
En bra "buffert" att ha om vi drabbast av stora kostnader kommande år.
I det prognostiserade resultatet 245´ är inga reservationen gjorda.
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Motioner till höstmöte 2016 – styrelsens förslag till beslut 

Motion angående sjösättning av båtar 
Styrelsen föreslår bifall enligt följande: Båtplatsinnehavare ska senast 1 juni meddela 
avsikt att sjösätta under säsongen. 

Motion angående vaktgång 
Styrelsen föreslår bifall enligt följande: Den som blir ensam ska försöka få tag i 
ersättare. Om ersättare inte hittas ska man ändå stanna kvar i klubbstugan men ska av 
säkerhetsskäl inte patrullera.  

Motion angående bom till hamnens uppställningsplan 
Styrelsen föreslår bifall. 


