
Grötviks Segelsällskap Protokoll
Sammanträdesdatum
199$41%2

Art Styre l sesammanträde
Tid 18.00 - 20.30
Plats Klub bstugan
Närvarande Stig-Ame Bengtsson, Kurt Johansson, Kaj Johansson, Jan Hansson,

Åke Persson och Ingela Roth. Adj. Stellan Schager.

Q 9 Mötets öppnande

Ordf. hälsande mötets deltagare hjärtligt välkomna och förklarade mötet öppnat.

$ 01 Dagordning

Dagordningen upplästes och godkändes, Bil 1.

JOD Val av sekreterare och justeringsmän.

Till sekreterare valdes Ingela Roth.
Till justeringsmän valdes Åke Persson och Jan Hansson.

g lOI Inkomna skrivelser.

Åke Persson redogjorde för mötet med Halmstads Kommun, Tekniska kontoret
angående förtöjningsbommar den 15 december 1997.
Kommunen hade inget att erinra, Bil 2 och 3.

$~0 Kassörens rapport

Kassörer meddelade att inga förändringar i ekonomin inträffat sedan föregående möte.

3 Hamnrapport

Hamnkapten meddelade att hamnkontoret varit stängt mellan jul och nyår.
I övrigt inga händelser.

$~00 Rapport från arbetsgruppen ang. förtöjningsbommar i hamnen.

Styrelsen blev informerade om anläggning av båtbommar i hamnen.
Efter den utförliga informationen tog styrelsen ett enhälligt beslut om att lägga
fram följande på medlemsmötet den 24 januari 1998:

att föreningen har förköpsrätt till båtbommar som idag är i privat ägo.



att ev förstärkningar av bryggor skall ske i form av ideellt arbete.

att materialkostnad för förstärkning av ovansthende bryggor skall utredas och
bekostas av innestående medel i hamnen.

att båtbommar skall finnas i hela hamnen.

att lhn till förSjningsbommar skall tecknas från Föreningssparbanken.

att leverantör kommer att vara Svenska Flytblock (SF bommen).

att varje båtplats kommer att differentieras beroende på bredd, enligt tidigare
före ningsbeslut.

att hyran för varje båtplats kommer att öka motsvarande kostnad för förtöjnings
bom.

)~ K a l lelse till extra föreningsmöte 1998-01-24.

Kallelsen till mötet den 24 januari 199& upplästes och godkändes.

$~ Övriga frågor.

Inga övriga frågor.

$~ äst a möte.

Medlemsmöte den 24 januari 1998.

~A vs lutning

Ake Persson tackade mötesdeltama för visat intresse och förklarade mötet
avslutat.

Vid protokollet

lngela Roth

Justerat

ke Persson Ja Wansson



GRÖTVIXS SEGELSALLSEAP
Sammanträdesdatum 2 februari 1998

Sammanträde

Plats Klubb stugan

Närvarande Åke Persson
Ingela Roth
Kaj Johansson
Kurt Johansson
Christer Nilsson
Bengt Pergler
Mona Larsson
Stisse Bengtsson
Adj. Stellan Schager

Ordföranden hälsade Per Åhlund från Renhållningsbolaget välkommen. Per hade bjudits in
för att ta del av styrelsens planer på att bygga en miljöstation, och en återvinningsstation i
Grötvik. EAer att ha tagit del av styrelsens synpunkter, ställde sig Per Åhlund mycket positiv
och ansåg att kommunen borde ta det ekonomiska ansvaret för en miljöstation, som bör vara
en låst container. Vad gällde återvinningsstationen tyckte Per, att eftersom Grötviks hamn
med omnejd trafikeras av väldigt mycket folk, på grund av nya vandringsleden, stugägare,
och badande, kan kanske kommunen även i den frågan ta en stor del av kostnaden. På frågan
om hur mycket vi betalar i dag berättade Ingela Roth att vi har en kostnad på ca 35.000 om
året för tömning av containrar och latriner. Per Åhlund kunde garantera att den summa inte
skulle komma att överstigas. Per lämnar offert snarast. Ordföranden tackade för hans
medverkan.

g 109 Mötets öppnande O r d föranden hälsade välkommen.

$ 110 Justeringsman Kaj Johansson

$ 111 Inkomna skrivelser Kallelse till ordinarie förbundsstämma från Västkustens båtförbund
21 mars. Jan Hansson deltager.
Inbjudan från Grötviks Båt-och Fiskestugeförenings årsmöte
Torsdag den 5 februari 1998, kl. 19.00.
Kurt Johansson deltager.

( 112 Kassörens rapport Segelsektionen har ett överskott från Spangenbergseglingen.
Överskottet grundar sig på färre inköpta priser. Pengarna avsätts
till ombyggnad av mastskjul, och ungdomsverks;unhet.
Kassörens ekonomiska rapport godkändes.

g 113 Hamnrapport Kaj Johansson redogjorde för kommande arbeten, och beräknade
kostnader för 1998. Räddningsstegarna på samtliga bryggor ska
undersökas och repareras.



/Il • Vh bk \ E k k , h dl lse, ska
upprättas, och presenteras på, årsmötet.

g 115 Arsmöte 1998 Kallelse till årsmötet den 7 mars 1998, skrivs och skickas ut
snarast BelmxBar investering i hamnen 1998 (SrtOjnings
bommar). Kalkyl på kostnaderna 6nns i klubbstugans anslags
tavla senast 28 februari.

g 116 Ovriga &ågor Ake meddelade att han skrivit till kommunstyrelsen, och ansökt om
eä kommunalt borgensåtagande Sr lån avsett for utbyggnad av hunnen,
gg~ lhej~ ,v

$ 117 Nästa möte Torsdag 26 februari 1998 kl 18.00 i klubbstugan.

Vid protokollet.

~SYR K~ ro~
Mona 4usson

C>~
Ake Persson Kaj Jo n



Grötviks Segelsällskap Protokoll

Samrnanträdesdaturn 980226

Art: Styrelsesammanträde

Plats: Klubbstugan

Närvarande : Ake Persson, Ingela Roth, Christer Nilsson,
Kaj Johansson, Curt Johansson, Stig-Arne Bengtsson
Adj. Stellan Schager

$118. Val av 3usterlngsmän. Till justeringsmän valdes Ake Persson och Curt 3ohansson.

$119. Föregående protokoll Föreg5ende protokoll upplästes och godkändes

$120. Inkomna skrivelser - Inkommen skrivelse fr5n Uif Karlsson ang bommar eftersom
han ej kan medverka vid 5rsmötet. Styrelsen tar denna i
beaktande.

- Kultur Fritid ang. lokal för gymnastiken. Bordläggs till nya
styrelsen.

- Broschyr ang. ALU i föreningsarbetet för ev. arbetslösa
medlemmar. Överlämnades till Kaj 3ohansson.

- Katalog fr5n Daislands kanal. Bordlades till nya styrelsen.

$121. Kassörens rapport Kassörens rapport godkändes.

$122. Hamnrapport - Djupmätning genomförd och var ok.

$12$. Verksamhetsberättelse 97 - God k ändes med vissa förändringar avseende kranen.

$124. Verksamhetsplan 98 - Godkändes.

$12S. Sudget för 98 - Godkändes.

$126. Kalkyl och plan för - Godkändes. Styrelsens förslag är en total utbyggnad p5
bomutbyggnad. samtliga bryggor.

f 127. Avtackning vid årsmötet - Ingel a Roth och Curt 3ohansson avg5r. Skeppsklocka och
blommor införskaffas.

$128. Övriga frågor - Ny dator inköps
- Christer Nilsson kollar om det Anns lämpligt stöldskydd
till datorn

fii29. Nästs möte Konstituerande möte direkt efter 5rsmötet

Vid protokoll t: 3uste

hrister i lsson ke Persson Cu* 3ohansso



Protokoll fört vid GRÖTVIKS SEGELSÄLLSKAPS konstituerande styrelse möte.
7 mars 1998.

Närvarande: Åke Persson ordförande, Mona Larsson sekreterare, Jan Hansson
Maj-Louise Larsson, Kaj Johansson, Christer Nilsson, Jörgen Jensen
och Jan Bergkvist.

Styrelsens sammansättning:
Ordförande Åke Pe r sson
Vice ordförande J a n Hansson
Sekreterare Mona Larsson
Kassör Maj -Loui se Larsson
Hamnansvarig Kaj J o hansson
Försäkringsansv. B e ngt Pergler
Intendent Jörgen Jensen
Suppleant Christ er Nilsson
Suppleant Jan Bcrgkvist
Revisor Jan Joha nsson
Revisor Mats Jan sson
Revisorssuppl. K urt S ieglcr
Rcvisorssuppl. Bert Skantz
Valbcredning Torbj ö rn Jonsson
Valberedning Rol an d Larsson
Valberedning K enne th Elovsson
Klubbmästare Pctc r Graf
Seglingskommitte Thomas Pettersson
Seglingskommitte Åke Persson
Seglingskomrnittc Roland Larsson
Seglingskommitte Christer Nilsson

(26 Firmatccknarc var för sig.
Ordföranden Åke Persson 340425- 4512
Kassör Maj-Lo u ise Larsson 4 6 0724-4326

5 25-26 Dessa paragrafer förklaradcs omedelbart justeradc.

<27 Jan Hansson ansvarar för beställning av bommarna. Stellan Schagcr och
Kaj Johansson bistår vid behov. Åke Persson och Maj-Louise Larsson
åtar sig l.ontakterna med banken,

(28 Nästa möte äger rum 2 april 1998 19.00 i klubbstugan.

(29 Sammanträdet avslutades av ordföranden Åke Persson

JUSTERAS

Jörgen Jensen Kaj Joh ss n Åke r sson

, >Z<cM ~



protokoll fört vid extra styreisesammaatrade med Grötviks Segelsiillskap $0322.

Närvarande:
Åke Persson
Jan Hansson
Mona Larsson
Maj-Louise Larsson
Kaj Johansson
Jörgen Jensen

g 30 Till justeringsman för att tillsammans med ordföranden justera dagens protokoll valdes
Maj-Louise Larsson.

g 31 Styrelsen har vid extra styrelsemöte tagit del av inkommen skrivelse Rån båtägare vid
bryggda 6, och har diskuterat och värderat anförda synpunkter. I bedömyfningen har styrelsen
även tagit hänsyn till Carlsson/Janssons skrivelse till årsmötet.

Styrelsen har inte funnit någon anledning till,och har ej heller mandat att ändra
årsmötesbeslutet.

g 32g Beslutet innebär också att en båtplats kommer att försvinna. Styrelsens beslut är att om
ingen &ivilligt lämnar sin plats, skall Hedlund/Nilsson erbjudas ny plats. I detta beslut deltog
inte Kaj Johansson .

Vid protokollet.

RIWM KOAS rs <Yn
Mona Larsson

Justeras:

Åke Persson Maj-Louise Larsson



Grötviks Segelsällskap Proto ko l I

Sammanträdesdatum 980402

Art: S tyre l sesa mma n träde
Plats: Klubbstugan

Närvarande: Ake Persson, Maj-Louise Larsson, Christer Nilsson, Kaj Johansson,
JÖrgen Jensen, Jan Hansson, Bengt Pergler, Ingela Roth
Adj. Stellan Schager

$33. Val av Mötessekreterare. Till mötessekreterare valdes Christer Nilsson.

$34. Val av 3usteringsmän. Till justeringsmän valdes Ake Persson och Jörgen Jensen.

$35. Föregående protokoll Föregående protokoll upplästes och godkändes

$36. Inkomna skrivelser — Inkommen skrivelse från Jerker Stenberg ang. nyttjande av
kranen i utbyte mot att skapa och sköta GSS hemsidor på
internet, Nyttjandet skall betraktas som sponsring. Ake P tar
kontakt och meddelar kraven för avtalet. (medlemmar i GSS,
utbildning på kranen mm)

— Katalog från Dalslands kanal. Ake P kontaktar utgivaren för
prisuppgifter.

$37. Kommunalt Ansökan om kommunalt borgensåtagande dras tillbaka såvida
borgensåtagande. inte kommunen ställer upp kostnadsfritt.

$38. Kassörens rapport Kassörens rapport godkändes. Aktuella uppsägningar skall
bekräftas skriftligt.

$39. Hamnrapport - Bomutbyggnaden pågår.

- Inbrottsförsök i tvättstugan. 3örgen 3 undersöker hur vi kan
säkra tvättstugan med bättre låsanordning.

- Kontakt tas med NA3BA om att besiktiga brygga fyras fasta
del. Kostnadsförslag på åtgärd skall också begäras in.

— 3örgen 3 kollar upp vad som krävs för ombyggnaden av
mastskjulet.

$40. Hamnkaptenens skrivelse Godkändes. Maj-Louise kollar möjlighet för ny
fakturablankett med inbetalningskort

$41. Kranens skötsel Ett antal personer bör utbildas för att sköta kranen.
Start i April.

$42. Löneförhandling Ake P och Maj-Louise kollar avtal, Beslut nästa möte,

$43. Övriga frågor - Andrahandsuthyrning skall ge 75% till förstahands
hyresgästen.

- 3an Hansson rapporterade från VBF 's årsmöte.

- 3an H utsågs till klubbens miljöansvarige.

- Intresseanmälan för att gå båtbesiktningskurs skall vara
inne till nästa möte.

$44. Nästa möte 980506 kl 19.00 i GSS klubbhus

Justerat~

< /A
I

Christer Nilsson ke Persson 3ärgen Jensen
/



GRÖTVIKS SKGKLSÄLLSKÄP

Sammanträdesdatum 6 maj 1998

Art Styrelsemöte

Plats Klubbstugan

Närvarande Åke Persson, Maj-Louise Larsson, Christer Nilsson, Kaj
Johansson, Mona Larsson, Bengt Pergler, Jan Hansson.
Adj. Stellan Schager

$ 45 Mötets öppnande Ordföranden öppnade mötet, och hälsade välkommen

g 46 Justeringsman Till justeringsman jämte ordföranden, valdes Bengt
Pergler.

$ 47 Avtackning Ordföranden avtackade Stisse Bengtsson, som avgått som
suppleant.

$ 48 Föregående protokoll Den inkomna skrivelsen från Jerker Stenberg diskuterades
Åke upprättar ett kontrakt avseende nyttjandet av
kranen. Ansökan om kommunalt borgensåtagande
har tagits tillbaka. Åke och Maj-Louise beslutar om
Stellans nya lön. Protokollet godkändes.

$ 49 Inkomna skrivelser Tom Bennett har inkommit med en skrivelse om ett för
slag att lägga ut en klargöringsboj, som placeras på
lämplig plats. Inkommen skrivelse från Leif Hedlund
som besvärar sig om sin förflyttning från brygga 6
till brygga 5. Efter samtal med Åke har Hedlund
godkänt flyttningen, men vill ha plats på brygga 6 när
tillfälle ges.
Svenska båtunionen har skickat försäkringsbevis.

$ 50 Kassörens rapport Kassören rapporterade om fortsatt god ekonomi

$ 51 Hamnrapport En mindre muddring har skett vid brygga 9.
Utbyggnaden av hamnen fortskrider. Allt material
har ej anlänt. Fakturan betalas ej förrän slutbesiktning
skett, och alla påtalade fel åtgärdats. Kaj och Stellan
vidtalar Mats Jansson och Jack Thalin, om dom kan
åtaga sig besiktning av arbetet för Gss räkning.
Per Åhlund har kontaktat Stellan angående miljöstationen.
KomServ kommer att göra en ritning, och stå för
byggnationen. Gss betalar materialet.
Stolparna sparas tillsvidare, för ev.framtida behov



Placeras på "långvården". Bojbåten bör ses över,
efter en olycka som har inträffat med lossnade bultar.
Sjöräddningen,som har tagit upp stolparna, tycker att vi
kan bidra med en summa till deras verksamhet. Beslutades
att 2.000 kronor ges som gåva till sjöräddningen.

g 52 Ovriga frågor Semestervikarie i hamnen. hdxesseaufe ungdomar
skickar in en ansöhm. Sjösten har kommit med en
förM@an om att 8 ström genom Gss. Han kommer
att arrendera Sjöräddningens kiosk. En medlem har
önskat att Gss köper in en länspump. Att användas i
nödlägen. Bengt urxlesöker kostnaden. Redovisas
på nästa möte. Bengt inhatxHar nya slangar ca 240 meter.

Måndagen 8 juni 18.00. Klubbshqpn.

Vid pmM<ollet

e Persson



GRÖTVIKS SKGKLSÄLLSKÄP

Sammanträdesdatum 8 juni 1998

Styrelsemöte

Plats Klubbstugan

Närvarande Åke Persson, Maj-Louise Larsson, Christer Nilsson, Kaj
Johansson, Mona Larsson, Jan Bergkvist, Jan Hansson.
Adj, Stellan Schager

Ej närvarande: Jörgen Jensen, Bengt Pergler

$ 54 Mötets öppnande Ordföranden öppnade mötet, och hälsade välkommen

g 55 Justeringsman Till justeringsman jämte ordföranden, valdes Jan Hansson

$ 56 Föregående protokoll Protokollet godkändes.

f 57 Hemsida på internet Jerker Stenberg och Jonas Samson gör en hemsida
för Gss, som ersättning för att dom får tillgång till
kranen. Hemsidan ska vara klar till midsommar.
Stellan och Jan B godkänner den.

g 58 Utb. av kran Jörgen Jensen kontaktas och utbildar Jerker och Jonas på
användningen av kranen. Mötet beslutade att dom erhåller
nyckel till kranen.

$ 59 Hamnrapport Arbetsgruppen kontaktar Najba och påtalar att inte samt
liga ändbommar kommit. Räkning kan ej skickas
ut till båtplatsägarna förrän allt är klart.
El-och vattenledning ska fästas i betong på brygga 8
Två platser har försvunnit på brygga 6. Serviceplatsen
har med detta blivit större.
Vandalisering av herrtoaletten. En stor flagga har stulits.
Önskemål om att byglar till förtöjningarna ska finnas på
bryggorna. Detta ingår ej i bomhyran. Jan H får i uppdrag
att undersöka olika typer av bomQsten samt priser.
Gästplatsutmärkning + röd-grönskyltning ska finnas.
Kaj begär offert från en firma i Genevad.

$ 60 Inkomna skrivelser Västkustens båtunion har skickat inbjudan till kurs om
"Besiktningsmän för frivillig säkerhetsbesiktning av fritids
båtar" Beslöts att Jan Hansson, Kaj Johansson och Bengt
Pergler deltager.



Miljö-och halsovårdskontoret har godkänt Gss
rapportering
för aktuell muddringsverksamhet.
Skrivelse från Ernst Ekman där han besvärar sig över
hamnutbyggnaden, samt säger upp sin båtplats och sitt
medlemskap i Gss. Båtplatsavgiften betalas tillbaka efter
som båtplatsen har förverkats.

$ 61 Kassörens rapport Maj-Louise gör nu fakturor för bomhyran. 4 båtplatsagare
har sagts upp på grund av ej betalda båtplatser.
Kassörens rapport godgändes.

f 62 Miljörapport Jan H redogjorde för tanken med miljöstationen. Renhåll
ningsverket tömmer gratis. Projektbeskrivning ska
skickas in till Alf Pettersson. Kaj har tips om en färdig
byggnad i betong som passar vårt syAe. Pris 10.000+
moms och frakt. Jan undersöker totalkostnad för
stationen, och om byggnadslov erfordras. Den
sammanlagda kostnaden bör ej överstiga 20.000 +moms.

$ 63 Hamnkaptenens uppsägelse Stellan har inkommit med ansökan om uppsägning av sin
tjänst som hamnkapten. 3 månaders uppsägmngstid fr.o.m
1 juni. Semester och övertid tas ut inom
uppsägningstiden. Ansökan beviljades. Ny hamnkapten
tillsättes snarast.
Kravspecifikation utformas av Maj-Louise, Åke och Jan B

$ 64 Sommarvikarier 2 sökande, Ola Johansson och Jennie Larsson.
Ola Johansson anställdes fr.o.m midsomrnar + juli.

$ 65 Gss-ekan Seglingskommittén gör iordning Gss-ekan. Utlånas under
juli månad till brädseglingar.

g 66 Klubbstugan Klubbmästaren ansvarar för skötseln av klubbstugan städ
ning m.m.

$ 67 Övriga frågor Folkuniversitetet vill ha tillgång till vårt medlemsregister
för utskick av deras kurser. Dom mottager även ideér till
kurser. Beslöts att tillmötesgå deras begäran.

g 68 Nästa möte Klubbstugan 27 augusti klockan 18.00.

Vid protokollet Justa:

6vAu LUg p%' M c~y . c é~ ~

Mona Larsson Åke Persson Jan sson



Halmstad 1998-06-27

Ernst Ake Eianan
So6avägen 5
302 33 HALMSTAD

Ang avsagt medlemshap samt återl~lamg av båtplatsavgift

Vid senaste styrelsemötet beRts "Att Ekman beviljas utträde ur GSS och att båtpiats
avgiften för 1998 återbetalas. Medlemsavgiften återbetalas ej."

Styrelsen beklagar att förändringen i hamnen har varit anledning till att Du, som en av de
äldsta medlemmarna, ansett Dig nödsakad att sälja Din båt och h~ D i t t utträde ur GSS.

För Grotviks Segelsällskap

~ % ~
Ake Persson
Ordförande



GRÖTVIKS SEGELSÄLLSKAP

Sammanträdesdatum 28 augusti 1998

Art Styrelsemöte

Plats Klubbstugan

Närvarande Åke Persson, Jan Hansson, Maj-Louise Larsson, Christer Nilsson, Kaj Johansson,
Jörgen Jensen, Mona Larsson

Inbjudna Jerker Stenberg och Jonas Samson

Adj. Stellan Schager och Peter Graf

Ej närvarande Jan Bergqvist och Bengt Pergler.

g69 Ordföranden öppnade mötet och hälsade välkommen

g 70 Till justeringsman jämte ordföranden, valdes Jan Hansson

g 71 Henisida på internet
Jerker Stenberg visade ett första förslag av Gss hemsida på internet.

g 72 Föregående protokoll
Ernst Ekmans begäran om återbetalning av båtplatsavgiften har effektuerats.
Miljöstationen godkänd. Protokollet godkändes.

g 73 Inkomna skrivelser
Petter Norrgren har inkommit med en skrivelse, och önskar att han och hans be
sättning på H-båten SWE 595 får tillgång till Gss kran för deras kappseglings
verksamhet. Vill även ha en uppställningsplats på Gss område under seglings
säsongen. Styrelsen ställde sig positiv till deras begäran, och kommer att diskut
era avgiften, och meddelar Norrgren senare. Kultur-och fritidsförv. hyr även i år
ut Bäckagårdsskolans gymnastiksal för vår gympa.

g 74 Kassörens rapport
Maj-Louise redogjorde för den ekonomiska kalkylen vad gäller utbyggnaden av
hamnen. Ett visst överskott finns. Ekonomin är i balans. Rapporten godkändes.

g 75 Hamnrapport
Mastskjulen är i det närmaste färdiga. Trekammarbrunnen svämmar över med
jämna mellanrum. Slamsugning har skett vid flera tillfällen. Ändlägesbrytaren
på kranen ska servas. Stolparna kommer att fraktas bort. De tryckimpregnerade
behålles . Peter och Stellan åtgärdar detta. Peter kollar vem som har tillgång till
nycklar till kontor och källare. Anställningsbevis för Peter bifogas protokollet.
Miljöfarligt avfall ska låsas in. Kontrolleras dagligen. Önskamål från brygga 5
om dubbar i kajen till förtöjningar. Peter och Kaj fördelar platser i mastskjulet.
Beslöts att spelet vid rampen tas bort.



Upptagning och isättning av bommar
Bryggvärdarna kallas till möte för diskussion om vilka dagar detta ska ske.
Onsdagen 9 sept. 19.00. Kaj, Peter och Åke deltager. Kaj, Peter och Roland
kommer med förslag till lyft av bommar. Peter sammankallande.

g77 Investeringsbehov
Ny skrivare till Gss dator. Christer undersöker pris och inhandlar en snarast.
Renovering av klubblokalen. En arbetsgrupp bestående av Maj-Louise och Peter
tittar över behovet och kommer med förslag. Peter inventerar hamnen och kom
mer med förslag till förbättringar. Jan H. kontaktar Jarl på Najba om en virvel
maskin. Peter önskar arbetskläder, och skor med stålhätta+ radio och liten dörr
matta. Sladdlös borrmaskin. Besl5ts att tillmötesgå Peters begäran.

$78 SkriPlig info till bitägare och medlemmar
Ny hamnkapten fr. o. m. 17 augusti är Peter Graf. Hemsida på internet.
Åke skriver och skickar ut.

g79 Ovrigafrågor
SM i H-båt 1999. Styrelsen besl5t att ans5ka om detta. Åke tar kontakt. Mail
adressen läggs på Gss brevpapper. Styrelsen tillstyrkte att ha en annonsplats
på turistkartan pris 1.650:; Spangenberg firar 30-årsjubileum 1999. Peter
föreslog målgång i Torekov. Dfiskussion om hur det ska firas g5rs vid senare till
fälle.

$80 NiYsta möte
1 oktober 19.00 i klubbstugan.

Vid protokollet Justeras



GSS styrehemöte 98SQS hl 18.90
Förslag till

9AGORDMNG

1. Val av justeragenan.

2. Föregående protokoll

3. Klubbas hemsida på inteet

4. Inkomna skrivelser

5. Kassörens rapport

7. Beslut om dagar för upptagtnng och isättning av bommar.

S. Investeringsbehov

9. Skrivelse med info tiH alla båtägare och medlemmar

10. Övriga &ågor

11. Nästa möte



P ' //',<Fp-/j ' C(< a"~~.V j .Xp ~/j~/8X~~

/+ c c jr j g i s1<yc 1< go 1/ - + ~ f • A f r F ~t > z gy gww
d ' O

Qffc jc"r + Ö f j j r < c cr jetc' 5c T.Scjf j P ~ W jr c f & C f c 1 Ci ~ 8 1r r rk
i/

C ~ g rrf 1- 5 e q .l r f j ~ f C ~ r gy < r~ r/ f r 1
f' 1

wolf v r p ~ /g~ ' G ~r cr r p f j f y ~ go p 7-r cC / r c r ve' 6 'c- ~ / c'

l,r .Pycr /cc' / c " ,cc .j'rcof rj t cc~ + e — f ~p/c ' f , f /
r r r J 

P~rrs~gn,n« ~ . S~. . sgg// o t j v, //
e11 p/~é ~.p~.g~v g~~ ~, j ~ " ~ g f. ~W /~ C ~

o I •
P I cTI / c < / f f f d r Q r r 1 y fe r gc f f et r t ct / r cf 1

Y~. /e ~~ f/ ' ~~M z v C. ~ ~~ • ~ & ~ f
Crgjg'rf f P < r c r cj f c- >'< cy arr r y f r cr .y j r ri c4 c 

/

gjgg~gggr ffrf1 c.r f 1'// c1// ~ r' c' / / / Yj cc e t ~ c j l crrjA
grc jfc r jcfccc i c1 g cc- r v~g g w f c1 w f red r

e / r •
f a j'

kw de l g p q' g ~ ~ g .e ~ er< ~~ 4 c rf d r / r 8 p crwy ) q
f 'r ' r

d~-é-/ K -Z,zé'.// g . . / ' A ' / p. - / /
i+

~.i v / ~ g //P / 4
'5 I /pgc7 $ + pc1 cfr .+ c7 'c 1/ v g c1rc r c rScg 4å9

/ i

+i Or 1c j 1 / / / j c f J P f Jfdrf f f c j c 8 ,S + c= .g g P SNAR j c ffc .
j

P fj~+ggffPPg g '~ ++ i - 7 +( ~ + F g f o w a ~ j f ct i < l fc P. P
c/

P'r c~

/~ r . AOn 111 1 f 1"u - . p' / I ' e
"f /

cjc1$ gyf f jp j j c 6 < h c) w cc e r ccc k c'-c s /
a

S'gM .5 V'5 ZC24 1-C'-F~

C e f - P r r

Wpr j f i g e r w g, S i d 'rX

/~Z ~@s/5d85E



GRÖTVIKS SEGELSÄLLSKAP

Sammanträdesdatum 1 ol tuber 1998

Art Sty relsemöte

Plats Klubbstugan

Närvarande Ake Persson, Jan Hansson, Maj-Louise Larsson, Christer Nilsson, Kaj Johansson,
Jörgen Jensen, Mona Larsson, Bengt Pergler, Jan Bergqvist

Adj Peter Graf

ij 80 Ordföranden öppnadc mötet och hälsade välkommen

(81 Till justeringsman att jämte ordf justera dagens protokoll valdes Kaj Johansson

) 82 Föregaende protokoll
Protokollet upplästes och godkändes

Redovisning av tidigare beslut
Kontroll «v ny ckelinnehav är gjord och nu är det endast styrelsemcdlemmar,
hamnkapten och Bena< Rosberg som innehar nycklar till kontoret. Jan Hansson
redovisade priser inhämtade fran NAJBA på olika strömvirvelmaskiner. Ny
dataskrivare är inköpt till Gss. Skriftlig information till samtliga båtplatsinnc
havare och medlemmar har gatt ut.

Inkonrna skrivelser
Västkustens batförbund inbjuder till ordförandekonferens 981017 Jan Hansson
representerar. Ordförandckonferens samma dag GHSF. Ake aker eventuellt. Magnus
Nilsson Hss ansöker om batplats för H-bit pa land. Godkändes men prissättning tas upp
pa halvarsmötet.

Eussö rens rupport
En ny fakturablankett med vidhängande inbetalningsblankctt har utarbetats av Maj
Louise. Originalhandlingar ang hamnutbyggnaden sammanställes och presenteras på
nästa sammanträde. Hamnansvarig och hamnkaptcn har 30.000 kronor att disponera
for löpande utgifter i hamnen. Ekonomin är fortsatt god.
Rapporten godkändes.

Humnrupport
Matskjulen klara. Kaj har tillverkat verktyg för att dra ut rören i bomfästena. Elpane
lerna är reparerade. Nva armaturer vid hygicnhuset är uppsatta. Taket pa torrdasset
reparerat.

ij 87 Upptagning uv bommar
Bryggvärdarna har friheten att tillsammans med batplatsinnchavarna pa bryggan
besluta om dag för upptagning av bommar. Båtplatsinnehavarna på brygga 5
prövar att utan maskinhjälp ta upp bommarna. Om problem uppstår kontaktas
Almqvist kran. Batägarna betalar själva kostnaden.

()nskemäl frän stugägarna
Stugägarna har framfört önskcmal om att Gss skall utfärda ordningsregler om att
smabatar inte bör ligga pa gröningen ovantor brygga 9 tiden 1/6-31/8. Flera i
stvrelscn tyckte att dct tillhör bilden i cn hamn att det ligger bitar pa land även
under sommaren. Styrelsen bordlade fragan i avvaktan pa att Stugföreningens
stvrelsc kommer med en skriftlig begäran.



$89 Halvårsmbfe
M5tet ager rum den 7 november 1998 kl 10.00 i Folkets Hus Stenhuggeriet, Kallelse
utsändes senast den 19 oktober. Eventuellt kan ett föredrag om böldpest i plastskrov
samordnas med halvårsm5tet.

$90 SM H-båt 1999
SM H-båt blir ett samarrangemang mellan Gss, Hss och Skallkroken
den 7-11 juli 1999. Tävlingsplats blir Grötviks hamn. Sanktionsansökan
till SSF har skickats in och Åke Persson håller kontakten med H-båtsförbundet.
En arbetsgrupp från de tre arrangerande klubbarna håller möte den 19 oktober
och arbetar vidare med projektet.

$91 Hamnans 60-årsj ubileum
Åke f5reslår att det sker i samband med Spangenberg Race, som firar 30-års jubileum
samma tid, och att seglingen har start och måigång i Grotvik med efterföljande fest i
Grötvik En Jubileumskommitté måste utses. Styrelsen jobbar vidare med förslaget.

g92 Investeriugsbekov
Peter redovisade en investerings- och reparationslista som styrelsen godtog.
Listan bilägges protokollet.

$93 DvngaPigor
Beslöts att i samband med kallelse till halvårsm5tet information utgår om
bomupptagningstider och avstängning av elnätet inom vissa delar av
hamnområdet.
Peter önskar att gå en datakurs. Han fick i uppdrag att undersöka kursutbuden och
redovisa till nästa möte. Fyra anbud på kompressorn har kommit in till Gss.
1 . Gunnar Svensson 150 : 
2. Jan Hansson 250:
3. Kurt Johansson 325:
4. Peter Graf 352:
Anbuden öppnades i styrelsen närvaro. Peter Grafs anbud antogs.

$94 Nästa möte
Onsdagen den 4 november 1998 kl 19.00 i klubbstugan.

Vid protokollet Justeras

K(gQ k~n8V
Mona Larsson Åke Persson Kaj Johansson



Redovisning av reperations- och investeringsbehov enl uppdrag.

Rampen lagas.
Brygga 4 lagas, gångrampen modifieras.
Göra mastkranen klättringsbar.
Tillverka vågdämpare som förstärkning av befintlig.
Höja markytan vid mastkranen.
Ta bort sockeln för spelet.
Belysning vid brygga 4, komplettering av belysnmg vid brygga 5.
Storstädning av klubbstuga och kontor.
El och vattensystem återställes vid brygga 8.
Oka spolningsvolymen av vatten i toaletterna.
Makadam vid maststället.
Minska till 2 ampere i eluttagen under vintern.
Ny spegel till handikapptoaletten.
Modifiera mas6zanen med svänymn.
Inköp av självgående gräsklippare.
Inköp av kopiator.



GRÖTV1KS SEGELSÄLLSKAP

Sammantriidesdatum 4 november 1998

Art Styrelsemöte

Plats Klubbstugan

Närvarande Åke Persson, Jan Hansson, Maj-Louise Larsson, Kaj Johansson,
Jörgen Jensen, Mona Larsson, Bengt Pergler, Jan Bergqvist.

Ej närvarande Christer Nilsson

Adj. Peter Graf

g 94 Ordföranden öppnade mötet och hälsade välkommen

g 95 Till justeringsman jämte ordföranden, valdes Jan Hansson

g 96 Föregående protokoll
Protokollet upplästes och godkändes.

g97 Åtgärder enl. investeringslistan
Borrmaskin och strömvirvelmaskin inköpt. Beslut togs om inköp av självgående
gräsklippare.

g 98 Inkomna skrivelser
Inga.

g 99 Kassörens rapport
Maj-Louise redogjorde för hamnens investeringskostnader, vad gäller
bomutbyggnaden. Kalkylen har visat sig stämma. Redogör för medlemmarna
på halvårsmötet. Rapporten godkändes.

g 100 Reseersättni ng
Milersättning utgår med 15 kronor milen. Matkostnad ersätts i vissa fall mot
uppvisande av kvitto.

g 101 Fördelning av styrelsearvode
Två förslag förelåg. 1. Fördelning enligt tidigare, dvs, 30% till ordförande,
kassör och hamnansvarig, 10% till intendenten. 2. Samtliga styrelsemedlemmar
skulle arvoderas i fallande skala, mest till ordförande, kassör och hamnansvarig
mindre arvode till övriga. Öppen röstning gav 3-3, 2 nedlagda röster. Ordförande
beslutade enl alternativ 1. Intendenten avstod arvode. Beslutet godkändes.

$ 102 Hamnrapport
Kranen trasig, repareras. Kostnad ca 6-7.000+ moms. Mammutbommarna+
resterande mindre bommar tas upp 14 nov.
Lediga båtplatser. 3 brygga 8, 1 brygga 5. Peter har hyrt röjsåg och röjer diket.

g 103 Muddring
Åke ansöker om nytt muddringstillstånd. Muddring kommer att ske i mars 1999



g 104 Rapport från ordförandekonferens
Jaa Hansson redogjorde för mötet i VBF. Åke från mötet i GSHF. Detaljerad
information ges av respektive deltagare om så önskas.

5 105 Rapport från såfkerhetsbesiktningskursen
Bengt rapporterade från kursea. Bengt, Kaj och Peter deltog.

g 106 SM H-båt 1999
Åke har skickat in ansökan om att få arrangera SM i H-båt juli 1999. Gss har
fått sanktion att arrangera detta.

g 107 Utbildning
Regelkurs för alla intresserade i samarbete med Hss och Skalkla oken + SISU
Tävlingskurs+ funktioaärskurs. I senare skede även domarkurs. Åke
redovisar på halvårsmötet.

g 108 Halv drsmötet
Ekonomisk rapport. 1hummapport. Decimeterpriset på kajplatsen . Gympaa.
Aktiviteter under vintern.

g 109 kriga frågor
Kaj föreslog inköp av present Nl föreläsaren som kommer till halvårsmötet.
Beslöts. Peter vill ha ett bemyndigande att undersöka möjlighetet att få vatten
under vintern till stugan och saaitetsaaiäggaingen. Internetuppkopplingen
fungerar inte. Marie-Louise Lundgren ordförande i Najadea, vill att vi ska
samarbeta om ea kars i förarintyg. Arrangeras tillsanuaam med Folkuni
versitetet.

g 110 Nästu möte
Fredagen 4 december 18.00-19.00. Efter 19.00 fest tillsammans med hustrur
och män.

Vid protokollet Justeras

4 4 ~
Mona Larsson an H ssoa



GRÖTVIKS SEGELSÄLLSKAP

Sammanträdesdatum 4 december 1998

Art Styrelsemöte

Plats Klubbstugan

Närvarande Åke Persson, Jan Hansson, Maj-Louise Larsson, Kaj Johansson,
Jörgen Jensen, Mona Larsson, Christer Nilsson

Ej närvarande: Bengt Pergler och Jan Bergqvist. Adj Peter Graf

g 111 Ordföranden öppnade mötet och hälsade välkommen

$ 112 Till justeringsman jämte ordföranden, valdes Maj-Louise Larsson

g 113 Föregående protokoll
Protokollet upplästes och ett til lägg till g 101 gjordes. Indententen avstod arvode.
Arvodet överfördes till vice ordföranden. Protokollet godkändes.

g 114 Åtgärder enl. investeringslistan
Kopieringsmaskin inköpt.

g 115 Inkomna skrivelser
GHFS kallar til l årsmöte i Göteborg-Hallands seglarförbund 12 december. Ingen
från Gss deltager. Svenska seglarförbundet inbjuder till 1999 års seminarium för
funktionärer för tävlingsexpeditionen 6-7 febr 1999. Åke och Christer deltager.

$ 116 Kassörens rapport
Kommunens bidrag för det rörliga friluftslivet har utbetalats. Rapporten godk
kändes.

f 117 Hamnrapport
Förstärkning av brygga 5 har utförts av Najba. I övrigt inget att rapportera.

g 118 Halvå rsmötet
Lasse Eriksson begärde att få lägga i en P-ring på sin båtplats. Styrelsen diskuter
ade frågan. Bordlades till nästa möte.

g 119 Övriga frågor
Kaj föreslog inköp av fuktmätare. Inköp av dylik godkändes. Peter Norrgren vill
ha beslut på vad han ska betala for landplats. Styrelsen beslöt att priset ska vara
detsamma som för övriga båtägare.

g 120 Nästa möte

7 januari 1999 klockan 19.00

Vid protokollet Justeras

Kem4u n~ u é t c ' ~
Mona Larsson Åke Persson Maj-Louise Larsson


