
GRÖTVIKS SEGELSÄLLSKÄP
Sammanträdesdatum 990107

Art Styrelsemöte
Plats Klubbstuga n
Närvarande Åke Persson, Maj-Louise Larsson, Kaj Johansson, Jan Hansson,

Jörgen Jensen, Jan Bergqvist, Christer Nilsson, Adj. Peter Graf

g 121 Ordföranden öppnade mötet och hälsade välkommen

g 122 Till justeringsman jämte ordföranden, valdes Kaj Johansson.

g 123 Föregående protokoll
Föregaende protokoll upplästes och godkändes.

g 124 Information til l valberedningen
Valberedningen var pa plats och informerades om vilka som står
t ill förfogande för omval.

5 125 Atgä rder enligt inventeringslistan
Inga atgärder enl. inventeringslista fanns att rapportera.

g 126 Inkommna skrivelser
GHSF inbjuder att deltaga på båtmässan, vi avböjer.
Information t il l Svenska Turistföreningen, åtgärdat.
Kontaktperson gentemot Stockholm Radio, Kaj Johansson.

g 127 Kassörens rapport
Ekonomin är god

g 128 Hamnra p port
Strömbiidaren är pa plats. Fuktmätare är inköpt.

g 129 Bordlagt ärende ang. Lasse Erikssons begä ran
NAJBA kontaktas för att ta fram anvisningar om hur korrekt
förtöjning skall utföras.

g 130 Muddring
Muddring skall ske före 990331. Kontakt med entreprenör etablerad.

g 131 Rapportang. SMi H-BBt1999
SM är flyttat t i l l 990714-990718. H-Batsförbundets styrelse
besöker Grötvik 990117.

g 132 Utbildning
Enligt anslag i klubbstugan.

g 133 Övriga frågor
Nya grytor och purnptermosar till klubbstugan anskaffas.
Nya stroppar till aluminiumoket köps in av Jörgen Jensen.

g134 Nästa möte
990211 klockan 1900

Justeras ~

Christer Nilsson Åke Persson



Grötviks Segelsällskap

Sammanträde med styrelsen för Grötviks Segelsällskap

Tld Torsdagen den 11 februari 1999

Plats Klubbstugan i Grötvik

Närvarande: Åke Persson, ordf., Jan Hansson, Maj-Louise Larsson, Christer Nilsson,
Kaj Johansson, Jan Bergkvist samt adjungerad Peter Graaf.

) 135 Mötets ö nande
Sammanträdet öppnades av ordföranden som hälsade välkommen.

( 136 Val av sekreterare
Emedan ordinarie sekreteraren anmält förhinder valdes undertecknad, Jan
Bergkvist till att föra dagens protokoll.

) 137 Justeringsman
Till att jämte ordföranden justera dagens protokoll utsågs Jan Hansson.

) 137 Skrivelser
Anmäldes att försäkringsbrev inkommit &ån Trygg-Hansa. Överlämnades till
Bengt Pergler, klubbens försäkringsansvarige, för de åtgärder som sagda brev
kan föranleda.

Förelåg inbjudan från Västkustens båtförbund till årsmöte. Inbjudan lades utan
åtgärd till handlingarna.

Tekniska kontoret vid Halmstads kommun meddelade prislista för hyra av
diverse lokaliteter inom kommunen. Till handlingarna.

( 138 Kassörens ra ort.
Meddelade att alla fakturor rörande hyra av båtplatser nu var utsända. I kassan
finns ca 54. 000 kr i likvida medel och dessutom ca 580.000 i fonderade medel.
Rapporten lades med godkännande till handlingarna.

) 139
Offert rörande muddring hade inkommit från PNB. Densamma hade antagits.
Kostnaden belöper sig på 40 kr m'. Till detta pris kommer en extra avgift om
2,700 kr per timme därest sprängning av sten måste tillgripas eller beordras
särskilt av föreningen.



Klubben skall undersöka om det finns möjligheter att höja brygga 1 i
innerharnnen på en mindre del av bryggan så att de båtar som för sin
förtöjningsplats måste ta sig under bryggan bereds bättre möjligheter därtill.
Samtidigt skall tas reda på till vilken kostnad ett sådant arrangemang kan ske.

Diskuterades huruvida en större dieseltank kan placeras på utrustningskajen för
att kunna ge bränsleservice åt båtägarna. Efter diskussion beslöt styrelsen
uppdra åt Kaj Johansson och Peter Graaf att undersöka vilka alternativ som
finns och att förelägga styrelsen ett underlag för beslut i frågan.

) 140 Förhindrande av i enslamnin av hamnen.
Diskuterades olika åtgärder för att eliminera den igenslamning av främst
inloppet till hamnen som sker med täta intervaller. Beslöts ta kontakt med olika
hamnar för att höra hur de har löst frågan. Vidare skulle experter konsulteras.
Utan kostnad för klubben.

$ 141 Hamnens 60-års ubileum
Den 14 augusti skall klubben fira hamnens 60-års jubileum samtidigt som
segeltävlingen "Spangenberg Race" går av stapeln. Jan Hansson, festgeneralen,
har haft kontakter med musiker, tältuthyrare, matleverantörer m fl. Beslöts att en
festkommitté skall utses. Beslöts vidare att Jan Hansson arbetar vidare för att
förbereda festligheterna.

) 142 Arsmötet.
Fastställdes tidpunkten för årsmötet till den 27 mars 1999. Mötet skall hållas i
Söndrums Folkets Hus. Beslöts att en aktuell medlemsmatrikel skall finnas
tillgänglig i samband med årsmötet.

$ 144 Hedersmedlemsska
Frågan om inrättande av hedersmedlemsskap väcktes och diskuterades. Beslöts
att bordlägga ärendet.

) 145 Vårens aktiviteter.
Beslöts att samtliga medlemmar skall inbjudas till en vårfest den 10 april 1999
uti officersmässen på, som det heter i folkmun, F14.
Sista anmälningsdag till festen blir i samband med årsmötet den 27 mars.

Någon gång under maj månad skall det hållas en trivselkväll i klubbstugan.
Avsikten är att under enkla former ha en gemensam afton med förtäring och
dans i klubbstugan. Festkommittén planerar sammankomsten.

5 146
Gunnar Svensson, vars båtplats är större än behovet, byter plats med Ake
Persson. Parterna är överens om bytet.

Bertil Nilsson har en plats som uppmätts till 2, 40 m bredd. Han har fått en
inbetalningsavi som utvisar en platsbredd på 2,50 m. Hyran nedsättes i
förhållande till platsens faktiska bredd.



$ 147 ~N
Nästa styrelsemöte bestämdes till den 11 mars kl 19.00 i klubbstugan.

$ 148 Avdu~ g
DA intet mera förelkg till behandling tackade ordSranden för visad
uppmärksamhet och förklarade sammanträdet avslutat.

Halmstad dag som ovan
Uid protokollet

J Berggist

Justerat

Ake Perssoe un Hunssne
Ordförande Justering sman



GRÖTVIKS SEGELSÄLLSKAP

Art Samm anträde

Tid Tor s dagen 11 mars 1999.

Plats Kl u bbstugan i Grötvik

Närvarande: Åke Persson, Jan Hansson, Maj-Louise Larsson, Mona Larsson,
Christer Nilsson, Kaj Johansson. Jörgen Jensen, Jan Bergkvist, samt
adjungerad Peter Graf.

) 149 Mötets öppnande
Sammanträdet öppnades av ordföranden, som hälsade välkommen.

$ 150 Justeringsman
Att jätnte ordföranden justera dagens protokoll utsågs Kaj Johansson.

) 151 Föregående protokoll
Godkändes.

) 151 Inkomna skrivelser
1. Begäran om nya stegar på badbryggan.
2. Halmstads kommun: Hyra av lokal för Gss gymnastik skall vara inlämnat

senast 1 april.
3. Energiverken: Info om inkoppling av vattenmätare.
4. Mi l jörapport: Inlämnas senast 31 mars.
5. SSF: Årsrapport och årsavgift för 1999.
6. SCB: Kortperiodisk sysselsättningsstatistik för privat sektor 1999.
7. VBF: Kallelse till förbundsstämma 20 mars. Ingen deltager.
8. SBU: Info om båtriksdagen 17-18 april i Malmö
9. SSF: Info om seglardagen 19-21 mars i Västerås
10. SSF: Historiska utskottet

y 152 Kassörens rapport
Ekonomin är i balans, Redogörelsen godkändes.

$ 153 Hamnrapport
Muddring har påbörjats. Skall vara slutfört senast 31 mars.
Peter anser att vi bör larma kontor, klubblokal och källare. Han har begärt offert
från Halmstad låsservice. Beslöts införskaffa larm. Telefonkiosken tas bort.
Larmtelefon som går till SOS alarm sätts upp på lämplig plats. Yrkesfiskare betalar
samma pris som övriga
gäster under sommarsäsongen. Vintertid 25 kronor dygnet. Beslut.

) 154 Seglings kommitén
Nya priser inköps till Spangenbergkappseglingen.Överskottet från 1998 läggs på
jubileét. Beslöts.



$ 155 Hamnens 60:års jubileum
Jan Hansson redogjorde Sr förberedelserna. Diskussion Srdes. Jan arbetar vidare
med sina kontakter.

$ 156 Årsmätet
Förslag till dagordning godkändes.

g 157 Avnga ~gor
Peter har semester fr.o.m. 17 mars till l april. Bengt Pergler avgår, och anser att en
motorbåtsggare bör inväljas i styrelsen.

$ 15S Nästa möte
Beslutas vid årsmötet.

Vid protokollet

QQIAG K~n ~
Mona Larsson

Ålade Persson
Ordf.



Protokoll fört vid GROTVIKS SEGELSÄLLSKAPS konstituerade styrelsemöte.
27 mars 1999.

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

Styrelsens sammansättmng:
OrdSrande Ake Persson
Vice ordförande Jan Hansson
Sekreterare Mona Larsson
Kassör Maj-Louise Larsson
Hamnansvarig Kaj Johansson
Försäkringsansvarig Christer Nilsson
Intendent Jörgen Jensen
Suppleant Jerker Stenberg
Suppleant Jan Bergkvist
Revisor Jan Johansson
Revisor Mats Jansson
RevisorsuppL Kurt Siegler
Revisorsuppl. Bert Skantz
Valberedning Torbjörn Jonsson
Valberedning Roland lasson
Valberedning Kenneth Elovsson
Klubbmästare Vahmt
Seglingskommitté Thomas Pettersson
Seglingskommitté Ake Persson
Seglingskommittb Christer Nilsson
S eglingskommitté Jerker Stenberg
Motorbåtskommitté Tord Welin
Motor båtskommitté Dan Johansson
Motorbåtskommitté Leif Gudmundsson

$ 25 Firmatecknare var Sr sig:
Ordförande Ake Persson 340425-4512
Kassör Maj-L ouise Larsson 460724-4326

g 24-25 Dessa panqpafer förid.mdes omedelbart justerade.

Nästa möte äger rum 22 april 1999 kl.19.00 i klubbstugan.

f27 Sammanträdet avslutades av ordSranden Ake Persson

JUSTERAS

~ Jan Hansson Ake Persson



GRÖTVIKS SEGELSÄLLSKAP

Art Samm anträde

Tid Tors dagen 22 april 1999.

Plats Kl u bbstugan i Grötvik

Närvarande: Åke Persson. Jan Hansson, Mona Larsson,
Christer Nilsson. Kaj Johansson. Jerker Stenberg, adjungerad Peter Graf.

)28 Mötets öppnande
Sammanträdet öppnades av ordföranden, som hälsade välkommen.

)29 Justeringsman
Att jämte ordföranden justera dagens protokoll utsågs Jerker Stenberg.

(29 Fnregående protokoll
Upplästes och godkändes.

)30 lnkomna skrivelser
1. Ola Johansson har lämnat intresseanmälan om semestervikariat för 1999.

Beslöts erbjuda Ola jobbet.
2. Halmstads kommun har erbjudit Gss gymnasieelever som feriearbetare. Gss

har meddelat sina önskemål för vilka perioder som passar bäst, och inväntar
svar från kommunen.

3. Årsmötesprotokol I från stugföreningen.
4. Telia :Stockholms radio i samarbete med Trygg-Hansa startar sjöassistans

för fritidsbåtar, och önskar hjälp av oss som bogseringsresurs. Ingen åtgärd
5. Enkät från GHSF om utbildningsbehov i det planerade nya

distriktsseglarförbundet — Västkustens seglarförbund. Jerker och Christer
intresserade.

6. Bengt Elofsson vill ha ersättning för skador på sin båt som har skett i
hamnen. Ersättningsbegäran avslogs.

7. Najba bryggservice har skickat en skiss på hur båtar ska förtöjas. Skiss och
förklarande skrift finns hos hamnkapten.

8. Ninni Magnusson . jordenruntseglerska från Skara, erbjuder sig att hålla
fördrag i Gss om sina erfarenheter. Bordlades tillsvidare.

)31 Kassörens rapport
Eftersom kassören anmält förhinder, utgick rapporten.

$32 Budget 1999
Utgick

(32 Hamnrapport
Kaj har gjutit igen slipen. Makadam och plattor. Badstegar: Åke har begärt in
offerter från 2 firmor. Manunutbommarna är oljade. Skrothämtning gjord.



Stolparna borttagna P-ringar sparas. Fyren lyser inte, Urban åtgärdar.

$ 34 Rapport från seglingskommittén
Kommittén har haft möte om seglingar som ska ske under 1999. 2 seglingar
5/6 och 12/6 med omvänt lys, samt grötsegling 21/8 och 11/9 också med omvänt
lys.

g35 Hamnens 60-års jnbilenm
Spangenberg: Utskick om segling och fest senast veckan efter midsommar.
Medlemmar och båtplatsägare Qr inbjudan till jubileét i mitten av maj.

$36 Avnga frågor
Kaj tog upp &ågan om att ha poletter i duschen. Med vanliga mynt är stöldrisken
stor. Peter undersöker priser för polettapparater. Larm installemt, men ej aktiverat.
De som har nycklar till kontoret får tillgång till koden.

$37 Nästa möte
27 maj 19.00 i klubbstugan

Vid protokollet

„gA(k kQA/GA~
Mona Larsson

Ahe Persson Jerker Stenberg
Ordf.



GRÖTVIKS SEGELSÄLLSKAP
Sammanträdesdatum 990527

Art Styrelsemöte
Plats Klubbstuga n
Närvarande Åke Persson, Maj-Louise Larsson, Kaj 3ohansson, 3an Hansson,

Jerker Stenberg, Christer Nilsson, Adj. Peter Graf

g 38 Ordföranden öppnade mötet och hälsade välkommen

g 39 Till justeringsman jämte ordföranden, valdes Kaj 3ohansson.

g 40 Fö reg8ende protokoll
Föregaende protokoll upplästes och godkändes. Ola 3ohansson
kommer att arbeta i hamnen from. 21/6

g 41 Inkomna skri velser
Fran Svenska flytblock ang. förtöjning vid bommar.
CD fran Sjöhistoriska museet

g 42 Kassörens rapport
Ekonomin är god

g 43 Budget för 1999
Enligt preliminärt förslag

g 44 Hamnrapport
Pricken utanför inloppet samt angörinsboj skall läggas i.
Kranbesiktning kommer att ske.
Duschautomat skall installeras, jobbetbeställs av Elkontakt AB.
Elmätare för stolparna är inköpt.
Larmtelefon kommer att placeras på verandaväggen.
Nycklar kostar 100."- i deponeringsavgift.

g 45 Rapport från seglingskommitén
Inget att rapportera

g 46 Hamnens 60-års jubileum
Arbetet fortskrider. Festkommitén sammanträder under sommaren.

g 47 Övriga frågor
Styrelsen belutade att Germundsson ej kan beredas plats i hamnen
samt att han ej kan utnyttja gästplats för permanent förtöjning av sin
båt. Germundsson kommer att tillskrivas detta beslut inom kort.

g 48 Nästa möte
990909 klockan 1900

Vid proto ol Justeras

,1

Christer Nilsson Åke Persson Kaj 3o



Grötviks SegelsRllskap

Extra styrelsemöte ang. fam. Germundssons båt.
Hemma hos Jan Hansson, Platåvägen 3

Närvarande: Åke Persson, Maj-Louise Larsson, Kaj Johansson, Jan Hansson,
Jerker Stenberg, Christer Nilsson, Jörgen Jensen, adj. Peter Graf.

Ordförande öppnade mötet och hälsade välkommen

Till sekreterare valdes Jerker Stenberg

Till justeringsman jämte ordAhmtden valdes Jan Hansson

I fråga ang. fam. Germundssons båt. Styrelsen beslutar att då gästplatsavgift
vägrats erläggas anmodas Germundsson att omgående Aytta sin båt ur hamnen.
Om så ej sker, kommer avhysning att verkställas.
Gästplatsavgift skaH erläggas fr.o,m. 1/6 1999 med 120 kr/dygn till den dag
båten flyttas från hamnen.

Ordförande avslutade mötet.

Vid protokollet

erker Stenberg
J Åke Persson

,' Jan Hansson

P~~s©p



GRÖTVIKS SKGELSÄLLSKAP

Art Samma nträde

Tid T ors dagen 9 september 1999.

Plats Kl u bbstugan i Grötvik

¹r v arande: Åke Persson, Jan Hansson, Mona Larsson,
Christer Nilsson. Jörgen Jensen, Jan Bergkvist Jerker Stenberg,
adjungerad Peter Graf

)49 Mötets öppnande
Sammanträdet öppnades av ordföranden, som hälsade välkommen.

$50 Justeringsman
Att jämte ordf6randen justera dagens protokoll utsågs Janne Hansson

$51 Föregående protokoll
Upplästes och godkändes.

)52 Inkomna skrivelser
Skrivelse &ån motorbåtsektionen med begäran om svar på vissa uppgifter från
Gss. Ordf.+ v. ordf. och hamnkapten går igenom &ågorna for diskussion på
nästa möte. Söndrums golv har lämnat anbud på kakeluppsättning i duschen.
Inväntar fler anbud. Bordlägges t. v.

)53 Kassörens rapport
Ekonomin är god

$ 54 Hamnrapport
De gymnasieungdomar som arbetat i hamnen har udört diverse underhållsarbete.
Flytelement inköpt, ska läggas till brygga 4.

$55 Rapport från seglingskommittén
Sm i Hbåt utföll till stor belåtenhet for deltagarna. Gav dessutom ett visst
överskott. Spangenberg Race gick som vanligt med vinst.

$ 56 Hamnens 60-års jubileum
Hamnfesten och Spangenberg Race gav ett överskott på 2.700 kronor

$57 Ärendet Germundsson
En &amställan om att få ha sin båt med masten på. Plats anvisas söder om kanalen
Styrelsen godkände förslaget. Ordföranden informerade om vad som övrigt hänt i
ärendet Germundsson. Styrelsen inlämnar ärendet till tingsrätten.

) 57b Befulhnäktigande
Styrelsen gav i uppdrag till orföranden Åke Persson och kassör Maj-LouiseLarsson
att föra klubbens talan, till alla delar, vid tingsrättens förhandlingar i tvisten
mellan Gss och medlemmen Lennart Germundsson, fullt ut.



$58 Avtal med Hss om fria gästplatser
Ordf. i Hss har vid några tillfällen påstått att ett sådant avtal existerar.
Inget'avtal Anns.

$59 Kostnad for utsättning och borttagning av vaggor
Kostnad för detta 1000 kronor, betalas av Gss. Beslut togs.

$ 60 Lediga båtplatser
Enkla regler skapas inför nästa säsong. Utskick till våren.

g 61 kriga frågor
Peter har besvär med internetuppkopplingen. Christer undersöker om ett nytt
modem behövs. Muntlig för&ågan &ån Morgan Eriksson, om han på egen
bekostnad kan få bygga ut brygga 10. Försvårar inseglingen i hamnen.
Styrelsen avslog begäran. Hamnkapten bestämmer vilka båtar som får ställas
på hamnplan. Full rörelsefrihet måste finnas. Skyltarna: Atervinningsstation,
tas ner under vintern.

$ 62 Nästa möte
Måndag 4 ruaf'18.30 i klubbstugan.

Vid protokollet

KÃA(h L(4e n ~
Mona Larsson

~ &
Ja e Hansson

Ordf.



Utdrag ur protokoll fort den 9 september 1999.

Närvarande: Ordf. Åke Persson, Janne Hansson, Jörgen Jensen, Jerker Stenberg
Jan Bergkvist, Christer Nilsson och Mona Larsson
Adj: Peter Graf

Befullmäktigan de

Styrelsen gav i uppdrag till ordföranden Åke Persson oeh kassör
Maj-Louise Larsson, att föra klubbens talan, till alla delar, vid
tingsrättens förhandlingar i tvisten mellan Grötviks segeisällskap,
och medlemmen Lenhet Genuundsson, fullt ut.

Sekreterare

%8%a YEhr, n~
Mona Larsson

Vidimeras



Halmstad 2000-07-03

Halmstads Segelsallskap
Fiskaregatan
302 3S HALMSTAD

På förekommen anledning informeras härmed om att vid GSS styrelsemöte 99-09-09
konstaterade styrelsen aft något avtaVöverenskommelse om fria gästplatserför HSS
medlemmar ej finnes.

Med vänliga eglarhälsningar
Påträ ' gel söllskup

ke Persson
Ordf



Grötviks Segelsällskap

Styrelsemöte

Tid: Mandag 4 oktober 1999

Plats: Gröhiks Segclsällskaps klubbstuga, Gröh&

Närvamndc: Äke Persson, Jörgen Jensen, Kaj Johansson. Jan Hansson. Jan Bergkvist,
Jerker Stenberg. Christer Nilsson, Maj-Louise Larsson. adj. Peter Graf.

tj 63 Mötets öppnande
Ordförande hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat.

Val av justeringsman
Att jämte ordföranden justera dagens protokoll valdes Kaj Johansson.

$65 Föregaende protokoll
1. Beslut angående förbud att vinterförvara bat med rest tnast pa hamnplanen

fastslogs ännu en gang, eftersom det ej kom med på föregaende protokoll.
2. Datumet för dagens möte rättades fan den 4 maj till 4 oktober.

tj 66 Inkomna skrivelser
1. Sportfiskarna anhöll om att Iå hyra GSS:s klubbstuga den 20-21 maj då de skall arrangera

SM i kustfi sk. Styrelsen biföll förfrågan.
2. Grötviks båt- och fiskestugförening inkom med skrivelse ang. sanitära problem vid badpiren

sommartid. De föreslår att vi agerar gemensamt för att kommunen skall vidta åtgärder (sätta
ut en toalett) inför nästa säsong. Styrelsen beslutade att ställa sig bakom Grötviks båt- och
fiskstugeförenings skrivelse.

3. Kallelse till Göteborg-hallands Seglarförbunds möte den 16 oktober. Ordförande som fått
kallelsen har förhinder att åka den 16 okt.

4. Utbildningskommittén hade inkommit med en skrivelse till "utbildningsansvarig". Denna
lämnades utan atgärd men med uppmaning om att det är fritt fram att starta studiecirklar om
man så vill.

Styrelsens svar till motorbatssektionen
Ordföranden lade fram ett förslag ang. svar till motorbatssektionens tidigare inkonma fiågor.
Förslaget godtogs med endast ett par smärre justeringar.

Kassörens rapport
Kassören rapporterar att klubben håller sin budget och liloriditeten är god.

tj 69 Hamn rapport
1. Det har framkommit att det inte är så enkelt för alla båtar att förtöja vid bommarna och att

detta enkelt kan åtgärdas om man sätter ringar en bit ut på bommen. Styrelsen beslutade
därför att inköpa ringar. De som anser sig ha behov får själva montera ringarna enligt
anvisning från hamnkapten alt. Hamnansvarig. Sh relsen beslutade att även köpa in diverse
andra reservdelar till bommarna samtidigt som ringarna beställes.

2. Bockar att lägga mammutbommarna på har tillverkats.
3. Ett flertal båtar har under sommaren gått på en sten vid yttre pirarmen. Styrelsen beslutade

att stenen skall lokaliseras och beslut om åtgärd tas först därefter.
4. Offert pa kakling av hygienhusets duschrum har tagits in och kommunen har erbjudit sig

betala materialet om budget för år 2000 så tillåter, ifall GSS bekostar arbetet. Hamnkapten
undersöker hur vi skall gå vidare med ärendet.

5. En medlem (Edlund) har erbjudit sig tillverka nya badtrappor om GSS bekostar materialet.
Innan beslut fattas skall det undersökas huruvida kommunen ev. kan ta materialkostnaden.

6. Det har grundat upp ~ myc ket utanför badpiren under sommaren. Jan Hansson skall
undersöka huruvida någon elev vid KTH kan göra en utredning (som examensarbete) hur
problemet byggs bort.



$70 HalvårstnlNet
Styrelsen beslöt att tid/plats Sr halvårstnötet blir den 20:de november 1999 kl. 10.00 i folkets
hus, Stenhuggeriet Hanmkapten har bokat lokalen. On$5rattdes förslag till kallelse/dagordning
godtogs. Ordförande Sck i uppgiit att boka upp någon form av föredrag att hållas e8er

$71 Ovnga frågor
H-båtsföxburtdet har uttryckt önskemål om att GSS arrattiymr eu av deras Dqneglmtpr under år
2000, Förslagsvis sista helgeu i maj. Styrelsen beslutade aä med de goda er5uenhetema från SM
1999 så skall detta önskemål naturligtvis till&edsUQlas.

g72 Näpsta möte
¹s ta möte hålls i klubbstugan den 2 november kl. 19.00

Jnste

Pä&c

Jerker Stenberg Ake Persson Kaj Jo
Ordf



GRÖTVIKS SEGELSÄLLSKÄP

Art Samm anträde

Tid M ånd agen Z november 1999.

Plats Kl u bbstugan i Grötvik

Närvarande: Åke Persson. Jan Hansson, Mona Larsson,
Maj-Louise Larsson. Kaj Johansson, Jan Bergkvist Jerker Stenberg,
adjungerad Peter Graf

( 73 Mötets öppnande
Sammanträdet öppnades av ordföranden. som hälsade välkonunen.
Även till valberedningen som var särskilt inbjudna till detta möte.

) 74 Justerings man
Att jämte ordföranden justera dagens protokoll utsågs Jan Bergkvist.

g 75 Föregående protokoll
Upplästes och godkändes.

g 76 Inkomna skrivelser
Skrivelse från Spp (bil.). SBU begär uppgifter från GSS på antal registrerade
familjemedlemmar, uppgifterna skickade.

$ 77 Information till valberedningen
Åke informerade om vilka som ej önskade kvarstå som styrelsemedlemmar
Diskuterades namn på ev. nya funktionärer, Valberedningen begärde en
arbetsbeskrivning för kassören. De tyckte också att ett medlemsblad med
erbjudanden från olika firmor, och övrig information ska skickas ut till
medlemmarna.

)78 Kassörens rapport
Maj-Louise redogjorde detaljerat för föreningens ekonomi. Den är fortsatt god.
Utrymme fanns för att amortera av 200.000 på lånet för bommarna. Beslutades.
Rapporten godkändes.

y79 Hamnrapport
Ägarna till bommarna på brygga 2. västra delen, vill ha kvar sina bommar i vattnet
under vinter. Avslås för denna vinter. Tages upp igen till nästa säsong när expertis
har tillfrågats om konsekvenserna. Strömvirvlaren ska läggas på plats. Kaj åtgärdar.
Peter informerade att vattnet kommer att stängas av.

js 80 VBF:s ordförandekonferens
Janne Hansson informerade uttorligt om konferensen. En av punkterna var
försäkringsfrågor. Viktigt att kolla upp vår egendomsförsäkring.
Försäkringsansvarig tittar över detta.



$81 Halvårsmötet
20 november 10.00 i Folkets hus. Kallelse utskickad.

$ 82 Ävriga frågor
peter föreslog storsöldning sv tdubblokslm. Oodkiindes. Rttd boj sksii utplsoerss i Ss or 8 jd
hamnbassängen till våren. Beslut. Peter berättade om stölder som gjorts i hamnen i
år. Lördagen den 18 december serveras glogg i klubbstugan klockan 10.00 — 12.00.
Alla medlemmar hjärtligt välkomna.

$ 83 Nista möte
Måndag 13 december 18.30 i klubbstugan.

Vid protokollet

. (itj/ijtG k f j j t tb <~

Mona I arsson

C~

< Åke Persson J nBe ist
Ordf.



Justering av protokoll fört vid sammanträde 1999-11-02 med Grötviks
segeisöllskup.

$ 82. Meningen "Röd boj skall utplaceras i hamnbassängen till våren".
"Beslut". Föreslås ändrad till: Röd markering skall uppsättas vid babords
insegling till hamnen strax utanför fyrkasunen. Skälet därtill är att en större
sten 6nns på bottnen som kan skada båtar och orsaka grundstötning i samband
med angörandet av hamnen.



GRÖTVIKS SEGELSÄLLSKÄP

Art Samm anträde

Tid M ånd agen 13 december 1999.

Plats K l u bbstugan i Grötvik

Närvarande: Åke Persson, Jan Hansson, Mona Larsson, Jörgen Jensen
Maj-Louise Larsson. Kaj Johansson, Jan Bergkvist Jerker Stenberg, Christer

Nilsson adjungerad: Peter Graf

) 84 Mötets öppnande
Sammanträdet öppnades av ordföranden, som hälsade välkommen,

$85 Justeringsman
Att jämte ordföranden justera dagens protokoll utsågs Janne Hansson.

Föregående protokoll
Upplästes och godkändes.

lnkomna skrivelser
Miljö-och hälsoskyddskontoret har översänt beslut om miljöavgift som
&. o. m år 2000 kommer att vara 2.360 kronor. Miljöavgift skall endast
betalas de år vi har haft muddring.

) 88 Kassörens rapport
Inbetalning om 200.000 för lånet på bommarna har gjorts. Beslutades i före
gående protokoll.

Hamnrapport
Inget att rapportera.

) 90 Uppsägning av båtplatsavtal
En enig styrelse beslöt att Lennart Germundssons båtplatsavtal sägs upp.
Motivering: Han har ej följt de ordningsregler som gäller i Gss, samt ej betalat de
avgifter som har ålagts honom.

( 91 Ovriga frågor
Ordningsreglerna revideras. Vid halvårsmötet valdes Dan Johansson, Bertil Nilsson
och Roland Larsson att ingå i kommittén. Från styrelsen utsågs Åke Persson. Janne
Hansson och som adjungerad Jan Bergkvist. De nya reglerna presenteras vid
årsmötet

Nästa möte
Onsdag 19 januari klockan 19.00 i klubbstugan.



Vid protokollet

Mona Larsson

j < ( g J P c

Ake Persson anne Hansson
Ordf.


