
G rötviks Segelsällskap

Styrelsemöte

Tid: Torsdagen den 08/01 2004 kl. 18.'"

Plats: Grötviks Segelsällskaps klubbstuga., Grötvik

Närvarande: Jan Hansson (ordl.), Lars-Erik Arvidsson, Leif Gudmundsson, Jan Johansson, Kaj Johansson,
Christer Nilsson, Tord Welin, Lars Anell, Peter Graf(adj)

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

Val av justeringsman.
Att jämte ordloranden justera dagens protokoll valdes Christer Nilsson

Föregående protokoll
Styrelseprotokollet från den 05/12 2003 godkändes och lades till handlingarna.

lnkomna skrivelser.
SBU ang registeransvarig för tidningen Båtliv, Peter Graf handhar.
SBU ang tävling i navigeringsfärdigheter
Halmstad kommun ang träff den 21/01-04 med titel "Halmstad framtid som destination" ev
deltagande samordnas av ordf.

Rapporten godkändes

Kassörens rapport.
Bokslutsarbetet i princip klart. Resultatet loljer uppgjord budget.
Rapporten godkändes.

Hamnrapport.
Peiling utförd av Kaj och Peter 8/1-04 visar att muddring under nuvarande förhållanden
inte kommer att behövas.
"Muddring" från land mellan brygga 8 och 9 skall utföras innan bommar läggs i. Kaj och
Peter ansvariga.
Bro från parkering mot brygga 2. Avvaktar förslag från konstruktår
Kommunen, Tekniska kontoret, och GSS har genomfört gemensam syn. Protokoll ännu ej
inkommit.
Vresrosor vid bron över kanalen nedklippta
Riktning på företrädesrätten över kanalbron kommer att ändras.

Rapporten godkändes.

Rapport från Säkerhetsansvarig.
Säkerhetshakar vid räddningstegar åtgärdade.
Rapporten godkändes

Rapport från försäkringsansvarig.

Rapport från ungdoms och seglingsansvarig.
Christer meddelade att GSS skaffat ny Internetadress
Rapporten godkändes.

$10 Rapport från miljöansvarig
Beslutades att sökning av nytt tillstånd för muddring och deponering av muddringsmassor
bevakas av Kaj.
13eslutades att "kista" med saneringsutrustning för olje- och andra utsläpp samordnas med SSRS.
Leif ombesörjer.



Grötviks Segelsällskap

Rapport f'rån AU
Rapporterades från AU-möte 15/12-03 om tecknat nyäjanderättsavtal med Tekniska Nämnden
Rapporten godkändes

$12 Kalendarium ?004
Bifogat fbrslag till GSS kalendarium Sr 2004 godkändes.

$13 riga frågor.
Beslutades att ordf diskuterar r@ger fbr sopcontainer och miljöstation med
stugagarSreningen.
Ny cylmder och do nycklar inSrskaffas till kontorsdörren av Peter
Beslutades att Peter flyttar krannyckel till källaren och skaffar nytt nyckelskåp.
Beshrtades att samlmäm med ärtsoppa mm och Sredrag sker den 10/2-04 till ett
subventionerat pris av 25:-/pers. Ordf vidtalar Sredragshåilare och kontaktar
festkommittén.
Beslutades att Kaj och Peter listar arlxtsuppgifter och schema Sr arbetskraft med
aktivitetsgaranti under 6 månader från l/3-04. Beslulades också att de tar kontakt med
ArbetsSrmedlingen Sr vidare planläggning.
Meddelades aä ordf tagit kontakt med sammankallande i valberudningen inSr årsmötet.
Prislistor, Sr uppsättning på anslagstavlor, tas fram av Jsn Johanson och Jan Hansson.
Beslutades att Peter tar ned skylt om campingtillstånd, på P-plats vid kanalen och brygga 5,
och ersätter den med do Srbud.
Beslutades att ordf tar kontakt med vaktkommittb inSr årsmötet.

$14 Mötets avslutande.
Nästa möte enl plan 5/2.
Jan Hansson tackade fbr visat mtresse och Srklarade mötet avslutat

protokoUet

)- ~éW
Tord %elin Jan Hansson Christer Nilsson
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Grötviks Segdsällskap

AU

Tid: hQndagen 1941-2004

GSS kontor

Nämtnuxh: J an Ramen (ordf.), Kaj Johansson, Christer Nilsson, Jan Johansson (per tel), Tord Welin,
Peter Graf (adjg)

Beslutades att GSS hos Halmstad konuuuu Fastighetskontoret atts5m om

kompletteras med
cykelSrbud på bryggor
förbud mot canqing på padrecing vid brygga 5.

Vid prt&kollet

Tord Welin J Jolwtsson



Grötviks Segelsällskap

Styrelsemöte

Tid: Torsdagen den 05/02 2004 kl. 18.

Plats: Grötviks Segelsällskaps klubbstuga., Grötvik

Närvarande: Jan Hansson (ordf.), Lars-Erik Arvidsson, Leif Gudmundsson, Jan Johansson, Kaj Johansson,
Christer Nilsson, Tord Welin, Lars Anell, Peter Graf (adj)

tj 15 Mötets öppnande.
Ordförande hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat.

g 16 Val av justeringsman.
Att jämte ordförandenjustera dagens protokoll valdes Lars-Erik Arvidsson

$17 Föregående protokoll
Styrelseprotokollet från den 08/01 2004 godkändes och lades till handlingarna.

g 18 Inkomna skrivelser.
Tekniska kontoret protokoll från besiktning av hamnområdet. Kommer att biläggas avtalet
med kommunen som bilaga 6.
Svenska Seglarförbundet ang nya avgifter mm.
Gästlmnnsguiden nyhetsbrev.
Gästhanmsguiden ang exemplar att distribueras bland medlemmar Peter Graf beställer.
Tekniska Nämnden att avtalet mellan kommunen och GSS godkänts.

Rapporten godkändes

$19 Kassörens rapport.
Denna punkt omfattar också pkt 7 och 8 enligt dagordningen.
Preliminär bokslutsrapport och budgetplanering framlades diskuterades och godkändes.

$20 Verksamhetsberättelse
Sekreteraren presenterade förslag till verksamhetsberättelse för 2003 och önskade in ev
kommentarer och eller förtydliganden senast 12/2. Översändes därefter via e-post till Jan
Johansson och Jan Hansson för komplettering med ekonomiska redovisningar resp
handlingsplan för år 2004.
Godkändes

$21 Verksambetsplan
Se $ 20.

tj 22 Ordningsforeskrifter
Beslutades att komplettera ordningsföreskrifterna i enlighet med AU-möte 19/1-04 .

g 23 Hamn rapport
Kaj Johansson har fått in prisuppgifl på 1100:-/tim. exkl moms och borttransport, för
grävmuddring och skall lördagen den 7/2-04 tillsammans med Leif Gudmundsson sammanträffa
med entreprenör angående muddring med slängskopa Kaj beslutar om arbetssätt och beställer
arbetet.

tj 24 Rapport från Säkerhetsansvarig.

$25 Rapport från forsäkringsansvarig.
Svenska Sjö har tagit bort besiktningskrav, för att få försäkring, på båtar äldre än 25 år. Dock får
båtar som besiktigas lägre självrisk vid ev skada.
Rapporten godkändes



Gr5tvihs SegelsRllshap

Rayport från aagdoms och seghngsansvarig,
Meddelades att mxieduaxlskontakter med HSS har hållits angående seglingar och eventuella
kurser i &5tvik med 2-kronor och oytimigollar soaunaren 2004. Beslutades att Jan Hansson
och Christer trSSu reinesentataer för HSS för vidare diskussioner.
Beslutades att de också träfKar Mattias och Leif Paulsson angående sormnareus aktiviteter.

Rayyort från 1T ansvarig

Rapporten godkändes

Rapyort från miljäaasvarig

Motiaaer
I Motion till åranätet 2004 ang fast Sxbhtdehe till brygga 2 Srka

Konstntktions6rma anlitad. Svar har ej inkommit vid detta m5te.
Beslutades att ®rshget Oensändes till Tekuislca IQmtaret Kjell Hägglund

2 ih W I W g
utSrande och motionen översänt till Sehghetskontoret Rr vidare behandling.

1bqyorten godkändes

Ovnga frågor.
Förslag till kallelse till årtsnätet 2004 godkändes.

Mötets avslutande. ++~
Nästa möte enl plan ®
Jan Hansson tachtde för visat intresse och färkiaratie mötet avshnat.

Vid protokollet

Tord Welin Jan Hantsen
Sekr Ordf.
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Grötviks Segelsällskap

Styrelsemöte

Tid; Torsdagen den 04/03 2004 kl. 18.

Plats; Grötviks Segelsällskaps klubbstuga., Grötvik

Närvarande: Jan Hansson (ordf,), Lars-Erik Arvidsson, Leif Gudmundsson, Jan Johansson. Kaj Johansson,
Christer Nilsson, Tord Welin, Lars Anell, Peter Graf (adj)

tj 32 Mötets öppnande.
Ordförande hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat.

g33 Val av justeringsman.
Att jämte ordföranden justera dagens protokoll valdes Leif Gudmundsson

Föregående protokoll
Styrelseprotokollet från den 05/02 2004 godkändes och lades till handlingarna.

tj 35 Inkomna skrivelser.
Halmstad kommun fastighetskontoret, ang handikappsramp, att vår skrivelse skickats till
Kjell Hägglund tekniska kontoret för vidare behandling.

Rapporten godkändes

Kassörens rapport.
Verksamhetsberättelse, resultaträkning och balansräkning för år 2003 framlades för underskrift,
skickas till GSS revisorer.
Rapporten godkändes

tj 37 Forslag till verksamhetsplan och budget for verksamhetsåret
Verksamhetsplan och budget för år 2004 förelades styrelsen och godkändes.

$38 Röstlängd vid 2004 års årsmote
Beslutade styrelsen att föreslå årsmötet att medlemsregistret skall vara röstlängd.

g39 Motioner

Till årsmötet 2004 har 2 motioner liån medlemmar inkommit till styrelsen:
Gångbro från parkering till brygga 2
Handikappsanpassning av klubbstugan

Då klubbstugan ännu ägs av kommunen har frågan om handikappsanpassning, tillsarmnans med
tidigare skissat förslag, i likhet med andra investeringsförslag som rört byggnader inom
hamnområdet skickats vidare till fastighetskontoret som i sin tur skickat det till tekniska kontoret
för handläggning.

Gångbron berör även fastighetsägaren Eketånga Samfällighet och kommer att beröras av
kommunens igångsatta detaljplaneändring över Grötviks hamnområde. Styrelsen har för att
kunna göra en kostnadsbedömning anlitat en konstruktör för skissförslag. När skissfårslag och
kostnadsnivå finns kommer även dessa att skickas till kommunen för yttrande.

Styrelsen föreslår med anledning av ovanstående att årsmötet 2004 bordlägger motionerna.

$40 Hamnrapport
Muddring mellan brygga 8 och 9 :
Slängskopa ej aktuellt av kostnadsskäl. Kran med gripskopa för en kostnad av 600:-/ tim exkl
moms kommer att anlitas för en bedömd muddringsvolym av 100-200 m3. Borttransport inte
ordnad vid mötet.
Staket vid bron lagat
Rapporten godkändes
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Grötvihs SegelsRllshay

g41 Rapport från Sgtaerhetsansvartg.
W hN L

Räddningsstegar vid bryggor, Jan Hansson undersöker olika alternativ på båttnässan i
Stockholm.
Rapporten godkändes

d
Lars Anell överlämnade, då han lämnar slyrelsen,
fimktionär
Rapporten godtWxies

Rapport från ungdoms; seghugs- och lT-ansvarig.
Ungdom:
Seglmg: Hallandscnpen seghs i Falkenberg den 12/644 med LF Srsäkringsbolag som
huvudsponsor. LF har gått in som spottsor i 3 år. Inbjudan shckas ut via respektive
deltagande segelklubb. GSS står för kuvert och porto W. GSS skickar över lämphg layout
till brevhuvud. Ctuister ordnar.
1T: Henmian måste åtgärdas. Christer ordnar detta.

Rapporten godkändes

Rapport från untjthsssvarig

Ovnga fråttar.
Jan Hansson Qteslår att GSS sha8hr en ny båtkärra till "roddbåtar". Jan stud%u finm prospekt
och pris till nästa ordinarie stytelsemöte.

M4teta avslutande.
Nästa möte konstinmnnate möte i samband med årsmötet och enl phm I/4
Jan Hmtsson tackade Sr visat intresse och förklarade mötet avslutat.

' Vidgrototcottet
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Grötviks Segelsällskap

Protokoll

Konstihxuande Styrelsemöte

Lördagen den 27-3-2004 direkt efter årsmätet

Folkets Hus, Stetdmggeriet

Jan Haemn, Lars-Edk Arvidsson, Leif (hxlmundsson, Jsn Johansson, Kaj Johansson,
Christer Nilen, Toal Welm, Ingvar Andertsen, LusMk Them

Mgtets Ippnande
OrdSrande Jan Htmsson öppnade mötet och ~ alla och speciellt de nyvalda supidemteast
välkomna

Val av jnsterlngsman och sekreterare
Till sekretenue Sr mötet vaMes imderteciaed och att jämte oa55raude justeta peWrollet
valdes Leif Guduuualsson

Styrelse@ iconstitnerande
Följande val gjordes
Vice ordSrande: Tord Welin
Sekreterare: Tord Welin
Kassör. Jan Johansson
Hamnansvarig: Kaj Johanaen

Mljäansvarig: LarsMk ArvMsson

S hd% ' th t
IT<msvarig: Christer Nilsson
Ungdomsansvarig. Christer Nilsson
Intendent Lars~k Thein

Till 5anatecknare, var Sr sig, vaMes
Ordf Jan Hansson och kassör Jaa Johssuuon

Jestering.
Beslutade mötet att g 3-4 var omgåetsåe justentt.

Ovrlga frågor
Inga övrig Sagor Sxelåg.

Msta mgte
Enhgt plan tonslagen den U4 44 kl 1S

Måttets avslatamie
Jan Hansson Srkiarade mötet avslutat

proielcoSet

Tord Welin



Grötviks Segelsällskap

Styrelsemöte

Tid: Torsdagen den 01/04 2004 kl. 18.

Plats: Grötviks Segelsällskaps klubbstuga,, Grötvik

Närvarande: Jan Hansson (ordf.), Lars-Erik Arvidsson, Kaj Johansson, Tord Welin,
Ingvar Andersson, Lars-Erik Thein, Peter Graf (adj)

g47 Mötets öppnande.
Ordförande hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat.

$48 Val av justeringsman.
Att jämte ordföranden justera dagens protokoll valdes Kaj Johansson

$49 Föregående protokoll
Styrelseprotokollet från den 04/03 2004 godkändes och lades till handlingarna.

g 50 Inkomna skrivelser.
SSRS tack för bidrag på 990:- från ärtsoppsträffen. Påpekades av Lars-Erik Thein att det är
viktigt att märka talongen med stationen Grötvik för att den skall få del av pengarna.
Halmstad Brandservice reklam om brandsläckare
Försvarsmakten ang bidrag till F14 60-års jubileum. Beslutades att inte bidra.
SISU verksamhetsberättelse 2003
SISU verksamhetsplan för 2004. Jan Hansson håller kontakten.
Halmstad Kommun ang handikappsramp, redogjord på årsmötet.

Rapporten godkändes

$51 Kassörens rapport.
Jan Hansson redogör för det ekonomiska läget.
Rapporten godkändes

$52 Hamn rapport
Muddring mellan brygga 8 och 9 klart följer budget kvarstår något lass grus för att
iordningställa planen där muddermassor mellanlagrats.
Elavläsning förbrukning irån 1/10 till 29/2 ca 14000 KWh varav ca 11000 KWh till
klubbhuset
Förslag på att installera luftvärmepump utan kyla till klubbstugan, Kaj och Peter utreder
alternativ för presentation kommande styrelsemöte
Motordriven kran, kontakt tagen med Jörgen Jensen, sky-lift hyres för reparation
Muddringstillstånd för kommande säsonger kontrolleras av Kaj

Rapporten godkändes

$53 Rapport från Säkerhetsansvarig.

Rapport från försäkringsansvarig.

$55 Rapport från ungdoms-, seglings- och IT-ansvarig.

Rapport från miljöansvarig

$57 Båtvagn
Jan Hansson redovisar olika förslag. Beslutades att Jan Hansson inhandlar en st båtvagn av
fabrikat TK Trailer AB typ BV 550 för 5000:-+ 700:- för transport inkl moms. Beslutades också
att båtvagnen endast är avsedd att brukas inom hamnområdet

g 58 Semestervikarie för hamnkapten
Beslutades att engagera Gösta Nilsson, veckorna 28-31 alternativt 29-32 beroende på
förläggningen av harnnkaptens semester, under samma förhållanden som sommaren 2003.
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Grötvihs Segels%llshap

Ovrlga frågor.
Beshrutdes att en "bank" yå tänkbara
Hittills inlromna Srslag:

Eklund om ormar

~i ar Peter Graf att bamnkontoret övergåä till sommartid vad gäller öiyetbå11arxb:.

Beslutades att forn 15/4 skall hdht i klubbhuset kosta 2:- per kopp då kostnaden per år uppgår
till ca 5000:-. Hamnkapten ordnar piskat

Förslag till hur gtistande båtar yå enkles möjliga sää kan erlägga lemnavgift när inte
bamnlruntoret är betnannat Beslutades aä alla tänker till till nästa styrelsemöte.

Overlänmxhs ett Sng tulpaner Cl ordSrande som uiynåä 70 år.

Mgtets avslutande.
¹t a mNe enl plan 6/5
Jan Hansson tacluuie Sr visat nnresse och Srklantde mNet avslutat.

' Vid @+&hullet

Tord Welin Jan Haussa
Sekr Ontf.
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Grötviks Segelsällskap

Art: Styrelsemöte

Tid: Torsdagen den 6/5 2004 kl 18 30.

Plats: Klubbstugan

Närvarande: Jan Hansson (ordf ), Lars-Erik Arvidsson, Kaj Johansson, Ingvar Andersson, Lars-Erik Them,
Christer Nilsson, Jan Johansson, Leif Gudmundsson, Peter Graf (adj ).

$61 M5tets öppnande
Ordförande hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat.

Val av justeringsman
Att jämte ordförande justera dagens protokoll valdes Ingvar Andersson.

F5regående protokoll
Styrelseprotokollet från den 1/4 2004 godkändes och lades till handlingarna.

Inkomna skrivelser
Fån Gästhamns Guiden: Beställes 20 ex av årets upplaga samt en flagga
Från "Upptäck Sverige nu" ingen beställning.
Från Sv SegelSrbundet ingen beställning.

g 65 Kassörens rapport
Jan Johansson redogorde for det ekonomiska läget
Rapporten godkändes.

Hamnrapport
Grön prick utsatt. Lodning är genomSrd, u.a. Kranen besiktigad, u.a. Telfen
skall servas.
Rapporten godkändes.

g67 Rapport från sakerhetsansvarig
Utbyte av chacklar och länk vid brygga 4 är genomtörd.
Föreslog genomförande av säkerhetsdag. Aterkommer om program.

Rapport från försäkringsansvarig
Ingvar Andersson rapporterade från genomförd kurs. Föreslog tecknande av
ansvarsförsäkring Sr styrelsen.
Förslaget antogs.
Påpekade: Elsladd utomhus vintertid > 25m.
Rapporten godkändes.

$69 Rapport från ungdoms-, seglings och IT-ansvarig

$70 Rapport från milj5ansvarig

Fördelning av styreisearvode

g72 6vriga frågor
Beslut om kostnad Sr fikakaffet ifrågasattes. Beslutet står fast. Mot detta reserverade
sig Kaj Johan'.



Föreningsbeslut erfodras Sr förändring av beslutet,

Mötets avslutande
Nästa möte enl.plan 10/6.
Jan Hansson tackade för visat intresse och förklarade mötet avslutat.

Peter Graf Jan Hansson Ingvar Andersson
Adj Ordf.



Grötviks Segelsällskap

Styrelsemöte

Tld: Torsdagen den 10/06 2004 kl. 18,

Plats: Grötviks Segelsällskaps klubbstuga., Grötvik

Närvarande: Jan Hansson (ordf.), Lars-Erik Arvidsson, Leif Gudmundsson, Jan Johansson, Kaj Johansson,
Christer Nilsson, Tord Welin, lngvar Andersson, Lars-Erik Thein, Peter Graf (adj)

tt 74 Mötets öppnande.
Ordförande hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat.

tt 75 Val av justeringsman.
Att jämte ordföranden justera dagens protokoll valdes Kaj Johansson

tj 76 Föregående protokoll
Styrelseprotokollet från den 06/05 2004 godkändes och lades till handlingarna.

tt 77 Inkomna skrivelser.
Västkustens Båtförbund ang kurs i sjösäkerhet. Leif Gudmundsson har gått denna kurs
varför det ej är aktuellt för närvarande att skicka någon.

Rapporten godkändes

g 78 Kassörens rapport.
Jan Johansson redogör för det ekonomiska läget per den 3/544,
Anställningsavtal med Gösta Nilsson som avlösare för hamnkapten under sommaren
undertecknat och klart.

Rapporten godkändes

tt 79 Hamar apport
Elstolpar/skåp rostfria installation klar.
Yttersta platsen brygga 5 iordningställd.
Halmstad Hamn har skänkt vit färg för bättring av markering av pir-nock, fyrfundament mm
Leif, Peter och Lars-Erik ombesörjer målning.
Lodat djup vid grön prick ca 2,5 m vilket troligen innebär att muddring måste ske till
vårvintern 2005. Domsten, Skallkroken skall också muddra under samma tid varför
underhandskontakter skall ske.
På nyinförskaffat sjökort finns fyren i Grötviks hamn utmärkt som åretruntlysande.
Kontrolleras till nästa styrelsemöte.

Rapporten godkändes

$80 Rapport från Säkerhetsansvarig.
Oljesanering/miljö-box inköpt, översyn av frälsarkrmsar och säkerhetshakar .
Nyckel och adapter till elskåp skaffas och fästes till länspump avsedd för nödläge.

Rapporten godkändes

tt 81 Rapport från försäkringsansvarig.
Ansvarsförsäkring för styrelsen tecknad.
Kontrolleras att rätt motorstyrka är angiven på försäkring av klubbens motorbåt.

Rapporten godkändes

g82 Rapport från ungdoms-, seglings- och IT-ansvarig.

Ungdom — Jan Hansson kontaktar fam Paulsson för att se hur vi kan fortsätta.
Segling — Spangenberg program klart före midsommar, Hallandsseglingen, familjesegling,
11-12/6 i Falkenberg. Grötseglingen som gick av stapeln på pingstafton och i uselt väder
samlade bara 3 deltagare varav en ifrån HSS.
Rapporten godkändes
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Grötviks Segelsillskap

Rayyort från mig5aasvarig

Ovråga frågor.
~4 W ti ~ A ' 4 W

SSRS om vilka tegler som ggler fbr denna plats enligt avtal med Halmstad konmmn.
Ib ' ' 8 QS Hh d

~A-åttsnätc4 Sytt@s till 27I1144.

Måttets avsletanåe.
Nttsta möte enl plan 2 sep.
Jan Hansson tadntde Sr visat intnstse och åbddarade mätet avslutat
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Grötviks Segelsällskap

Styrelsemöte

Tid: Torsdagen den 02/09 2004 kl. 18.'

Plats: Grötviks Segelsällskaps klubbstuga., Grötvik

Närvarande: Jan Hansson (ordf,), Lars-Erik Arvidsson, Leif Gudmundsson, Kaj Johansson, Tord Welin,
lngvar Andersson, Lars-Erik Thein, Peter Graf (adj)

$86 Mötets öppnande.
Ordförande hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat.

$87 Va I av justeringsman.
Att jämte ordföranden justera dagens protokoll valdes Ingvar Andersson

$ 88 Föregående protokoll
Styrelseprotokollet från den 10/06 2004 godkändes och lades till handlingarna.

g89 Inkomna skrivelser.
Scandinavian Sailboat Show: båtmässa i Stockholm
Dansk Båtjumble: loppmarknad I Köpenhamn 12 september
Västkustens Seglar Förbund: ordförandekonferens 16/10 JH intresserad av att åka och
kontaktar även Christer Nilsson för ev deltagande
Halmstads Energiverk: taxa gällande nätavgiAer mm PG arkiverar
Gästhamnsguiden: uppgifter till guiden senast 1/10 PG kontrollerar nuvarande uppgifter och
ombesörjer nya.

Rapporten godkändes

$90 Kassörens rapport.
Jan Hansson redogör för det ekonomiska läget per den 4/8-04.
Resterande "privata" bommar finns till ett dagsvärde av ca 70000:

Rapporten godkändes

$91 Hamnrapport
Färgbättring av markering av pir-nock, fyrfundarnent mm ej utfört pga sommarens väder
lämpligt tillfälle avvaktas Leif, Peter och Lars-Erik ombesörjer målning.
På nyinförskaffat sjökort finns fyren i Grötviks hamn utmärkt som åretruntlysande.
Utbyte av bultar till hammarband brygga 5 påbörjat
Storstugan uppmätt, för ev luftvärmeuppvärmning,
Vattenförbrukningen till dags dato ca 525 m3
Beslutades att rampavgiften, för icke medlemmar, höjs till 40:- per 1/1-05
Regler för el-användning tas fram till årsmötet exv enligt föreskrifter i "EL i hamnar" JH
kontrollerar till nästa möte
KJ skaffar fram fakta gällande regler för låst eller olåst el-skåp
Avgifter för el och sophantering gällande stugor tas upp av JH med ordf i
stugägarfören ingen
Båtshakar vid motordriven kran och uppställningsplats vid P-plats borta nya införskaffas
och övriga kontrolleras

Rapporten godkändes

g92 Rapport från Säkerhetsansvarig.
Livflotten vid badbryggan, brygga 10, obrukbar JH kontaktar Trygg-Hansa om möjlighet att
få en ny flotte
Trappsteg lagat
Vaktföreskrifter kompletteras med instruktioner for länspump

Rapporten godkändes

g93 Rapport från försäkringsansvarig.



Grötviks Segelsällskap

g94 Rapport från ungdoms-, seglings- och IT-ansvarig.
Spangenberg Race samlade ca 14 båtar
Segeljollarna har i år inte kunnat utnyttjas pga av väderförhållanden

Rapporten godkändes

$95 Rapport Irån miljöansvarig
Muddring skall utföras vårvintern 2005 enligt tidigare protokoll.
Ny miljöansökan for kommande muddringar måste in före 31/12-2004 KJ och L-EA ordnar.

Rapporten godkändes

g 96 Luftvärmepump till klubbhuset
Beslutade mötet, efter utvärdering av inkomna priser, att köpa en anläggning fabrikat Sanyo från
Kyl & Värmepumpservice AB till ett pris av I9500:- inkl moms och montering men exkl el
arbeten. PG ombesörjer detta.
JH kontaktar Kjell Hägglund på Halmstad kommun om möjlighet till investeringsbidrag.
EAer installationen kontaktas kommunen för registrering av förbättringsåtgärden.

g 97 Program för ärtmiddagen 23 sep
Lokal beställd. Anslag uppe på klubbens tavlor och klubbhus. Rolf Eklund talar om huggormar i
Grötvik mm.

g 98 Övriga frågor.
PG tar in offert på arbete och material till vindskydd vid kontorsdörr. Gammalt löfte lrån
kommunen om bidrag till materialkostnaden kontrolleras.
Ingenting nytt vad gäller detaljplaneändringen
En dansk seglarfamilj, som slutat segla, har skänkt sitt klubbstandar till Grötviks SS som
tack för många trevliga gästnätter
Vimplar utbytta mellan GSS och gästande seglare
Hamnkapten ville få in i protokollet att många framför allt danska och tyska gäster är
mycket nöjda med besöken i GSS hamn

g99 Mötets avslutande.
N ästa möte enl plan ~ F/ >O •
Jan Hansson tackade för visat intresse och förklarade mötet avslutat.

Vid pr tokollet Justeras

Tord Welin Jan Hansson Ingvar Andersson

Sekr Ordf.
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Grötviks Segelsällskap

Art: Styrelsemöte

Tid: Torsdagen 2004-10-07 kl 1830.

Plats: Klubbstugan

Nät~arande: Tord Welin, Jan Johansson, Kaj Johansson, Lars-Erik Arvidsson,
Christer Nilsson, Ingvar Andersson, Leif Gudmundsson, Lars Thein,
Peter Graf (adj).

g 100 Mötets öppnande
Ordforande hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat.

g 101 Val av justeringsman
Att jämte ordförande justera dagens protokoll valdes Jan Johansson.

$ 102 Föregående protokoll
Styrelseprotokollet från den 2/9 godkändes och lades till handlingarna.

5 103 lnkomna sia.ivelser
Från Lv6 om skjutfältsbåtens båtplats. Ärendet slutbehandlat.
Från HSS. Påminnelse om DM för optimister. Handlägges av Ch,
Från VKSF. Om sanktioner till Sv seglarförbundet. Handlägges av Ch.
Från HSS. Angående seglingssäsongen 05. Handlägges av Ch.
Från Tekn Kontoret. Angående detaljplanen. Till handlingarna.
Från Tekn Kontoret. Angående el och belysning. Handlägges av Kaj,
Från stiftelsen Håll Sv Rent. Anmälan om deltagande. Lars- Erik deltar.

g 104 K assö rens rapport
Jan redogjorde för det ekonomiska läget. Rapporten godkändes.
Förslag på kommande investringar med prislista inlämnas till Jan.

g 105 Hamnrapport
Elmätarna avlästa.
Inköpes tre elstolpar till bry 8.
Inköpes utombordare till arbetsflotten,
Inköpes ekolod.
Elskåp behöver ej låsas.
Rep av bry 8 och 10 skall utföras.
Offert för tillverkning av vindfång godkändes.

g 106 R appor t från sakerhetsansvarig
Rapporterade om genomford kurs.

?



Rapport från miljöansvarig
Inget att rapportera.

Anmälde sig villig att deltaga i konferens. Arrangerad av: Stiftelsen Håll
Sverige Rent. Avseende: Strategier för &amtiden-om båtlivets villkor.
L-E deltar.

g 108 R app ort från IT-ansvarig.
Hemsidan är under omarbetning. Emotser fotografier m.m. som kan
förgylla hemsidan.

g 109 A vgi f ter för år 2005
Eftersom inte ordinarie ordförande var närvarande bordlades &ågan till
nästkommande styrelsemöte,

g 110 M oti o ner
Inga motioner har inkommit.

g 111 M ötet avslutas
Nästa möte enl plan den 4 nov.
Tord tackade för visat intresse och förklarade mötet avslutat.

Vid protokollet teras

Peter Graf Tord Welin Jan J son
Adj Ordf



Grötviks Segelsällskap

Art: Styrelsemöte

Tid: Torsdagen den 04/11 2004 kl. 18.

Plats: Grötviks Segelsällskaps klubbstuga., Grötvik

Närvarande: Jan Hansson (ordf.), Lars-Erik Arvidsson, Leif Gudmundsson. Kaj Johansson, Jan Johansson.
Christer Nilsson, Tord Welin, Ingvar Andersson, Lars-Erik Thein, Peter Graf (adj)

tj 112 Mötets öppnande.
Ordförande hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat.

tj 113 Val av justeringsman.
Att jämte ordföranden justera dagens protokoll valdes Kaj Joiiansson

tj 114 Föregäende protokoll
Styrelseprotokollet från den 07/10 2004 godkändes och lades till handlingarna.

g 115 Inkomna skrivelser.
SSRS ett tack för bidrag Jrån sommarens cykeluthyrning
VBF kallelse till informationsträff i Särö 20/11-04 Jan Hansson och Kaj Johansson deltager
Gästhamnsguiden inbjudan till utbildning i värdskap och aiFärsutveckling GSS avstår.

Rapporten godkändes

tj 116 Kassörens rapport.
Jan Johansson redogör för det ekonomiska läget per den 31/10-04 att användas som prognos
till '/-årsmötet.

Rapporten godkändes

g 117 Hamn rapport
Utombordsmotor inköpt till arbetsflotten
Ekolod handhNet inköpt
Karta med befintliga El-förläggningar i mark, enl föregående protokoll, översänt till
Tekniska kontoret
Offertförfrågan ang muddring skickad till Gasani APS Sö Enterprise
Beslutades inköpa 3 st overaller att förvaras i källaren.

Rapporten godkändes

Rapport från Säkerhetsansvarig.
Räddningsstegar på bryggor placeras ut

Rapporten godkändes

tj 119 Rapport från försäkringsansvarig.

g 120 Rapport från ungdoms-, seglings- oeh IT-ansvarig.
Spangenberg Race 13/845
Hallandsseglingen går i juni 2005 i Träslövsläge. Föreslås eskadersegling från Grötvik.
Erforderliga sanktioner inskickat till Seglarförbundet
Seglingssäsongen 2005 har vid träff hos HSS, med deltagande från HSS, Båstad,
Skallkroken, Falkenberg, Träslövsläge och GSS, diskuterats och blivit löst på ett
tillfredställande sätt
Christer har deltagit i en av VKSF anordnad konferens där det Samgått att SF vill ha färre
distrikt och ett eventuellt licensförfarande. Detta motsatte sig VKSF.
Hemsidan uppdateras till '/~-årsmötet
Christer undersöker möjligheten att GSS styrelse på ett enkelt sätt kan redigera vissa delar
av hemsidan

Rapporten godkändes



Grötviks SegelsRllskap

fj 121 Rapport från nnljäansvaåg
Lars~ r a pporterar från miljökonferens arr av Håll Sverige Rent.
Inbjudan Sin Region Halland till miljökonferens den 11/11M Lars~ d e l tar.

Rapporten godkändes

Badgetplattedng Nr 2005
FramSrdes önskemål om inSrskaQhnde av transportmedel till harnnkspten. Mötet avslog
tills vidare förslaget.
Övriga tänkbara förslag listas av slyrelsen

Åvgifter år 2005
Beslutade mötet föreslå i/4rsmötet att följande avgifter ändras till
- Landplats Vinter 1000:
- Landplats Sommar 1000:
- Egen Riskplats 1000:
- Utebliven Vakt 50 0 :
- Medlemsavgift 2 00:- se g 124

Fastställande av dagordning Sr halvårsm5tet
Med tillägg av en punld, ändring av $2.2 GSS stadgars medirnnslrategorier innebärande aä
Guniljemedlemskap tas bort, godltättdes framlagt förslag.

Ovrlga frågar.
Beslutade mötet att sopcottnunern hålles låst under icke kontorstid.

Mötets avslutande.
¹s ta möte enl plan 3 dec. OBSPedag.
Jan Hansson taclntde för visat intresse och Rhklannle mötet avslutat.

Vid p okollet

Tord Welin Kaj Jolumsson
Sekr

Vid telefonmöte &/11~ beslutades föreslå Stetringsmötet att GSS Stadgars $2.2 ändras till :

1 Medlem
2 Medlem med båtplats
3 Ungdomstnallem
4 Hedersmedlem

Tord Welin Jan Hansson Kaj Johartsson
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Grötviks Segelsällskap

Stvrelsemöte

T]d: Fredagen den 03/12 2004 kl. 18,

Plats: Grötviks Segelsällskaps klubbstuga., Grötvik

Närvarande: Jan Hansson (ordf.), Lars-Erik Arvidsson. Leif Gudmundsson, Kaj Johansson, Jan Johansson,
Christer Nilsson, Tord Welin, Ingvar Andersson, Peter Graf (adj)

tj 127 Mötets öppnande.
Ordförande hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat.

g 128 Val av justeringsman.
Att jämte ordföranden justera dagens protokoll valdes Ingvar Andersson

tj 129 Föregående protokoll
Styrelseprotokollet från den 04/11 2004 godkändes och lades till handlingarna.

$ 130 Inkomna skrivelser.

tj 131 Rapporter.
Offert på muddringsarbeten har bcgä]ts in fiån Marin Shellfighter.
Resterande elstolpar anländer w450
Vindfång utanför kontor påbörjas w450
Jollebryggan lagas
Försäkringar, överlag, har blivit dyrare
Hallandsseglingen — ordförande, utses av arrangerande båtklubb, för 2005 från Träslövsläge
Småbåtkärrans hjullager åtgärdade

Rapporterna godkändes

g 132 Åtgärder ang uppdrag från halvårsmötet
Beslutades att nyckel till båtkärra placeras på anslagstavla i klubbhuset
Frågan om iritt kaffe i klubbhuset bordlades till nästa möte

tj 133 Forslag till styrelsemöten 2005.
Beslutades att, f6re årsmötet 2005, ha följande sty relsemöten 13/1, 3/2, 3/3

tj 134 Övriga frågor.
Beslutades att försöka engagera Leif Karlborg, livräddarna, till ärtsoppskvällen 10/2-05
Christer Nilsson ordnar storbildsvisning.
Inbjudan till valberedningen att vid mötet 3/2-05 presentera deras förslag till kommande
styrelse. Sekr kontaktar sammankallande för valberedningen.

$ 126 Mötets avslutande.
Nästa möte enl plan 13 jan 2005.
Jan Hansson tackade för visat intresse och för under hösten nedlagt arbete och förklarade mötet
avslutat.

Vid p otokollet Justeras

]

Tord Welin Jan Hansson lngvar A ndersson
Sekr Ordf.


