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Styrelsemöte
Tid 2008-02-06

Plats Klubbstugan i Grötvik

Närvarande Sven Palmkvist (ordf.)
Leif Gudmundsson
Bo Larsson
Thomas Larsson
Clas Löfqvist
Gösta König
Hans Roth
Hans Särman
Joakim Stare
Ingvar Andersson (adjungerande)

Distribueras till Styrelsen+ Hamnvärden

$1 Mötets öppnande
Ordförande hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat.
Mötet godkände föreslagen dagordning.

$2 Föregående protokoll
Styrelseprotokollet Rån den 2007-12-05 godkändes och lades till
handlingarna.

$3 Kassarapport
Kassören redogjorde för den ekonomiska ställningen. Ekonomin är fortsatt
god, rapporten tillårsmötet klar till nästa möte .

Muddring 2008
Beslut om muddring skjuts upp till nästa möte. Mätning gjord den 22 januari
visade styvt 2 meter i inloppet, ny mätmng så fort det blir bra väder.

$5 Möte med kommunen
Möte med tekniska kontoret den 4 mars där bland annat reparationsbehovet
kommer diskuteras. Övriga punkter som kommer tas upp är vad som gäller
med toaletter, container, vatten räddningsflotte och säkerhetsbesiktning av
hamnen.



g6 H a mnens kondition, redovisning av besiktning, diskussion
Ingvar och Joakim redovisade var "Hamngruppen" haft för synpunkter på
utförd besiktning av hamnens kondition. Styrelsen beslutade att vi skulle
prioritera brygga 10 och delar av brygga 6 och åtgärderna skulle in i årets
budget. Ingvar tar in pris på att åtgärda dessa bryggor.

$7 U t vecklingsplan för hamnen?
"Hamngruppen " fick i uppgift att ta fram ett material som kan visas på
årsmötet. Materialet skall visa utvecklingsmöjligheter på lång och kort sikt
och framför allt väcka intresse för vad som går att göra med hamnen.

Materialet skall vara färdigt till nästa styrelsemöte. Gruppen sammanträder
den 3 mars kl. 18.30 i klubblokalen.

g8 Å rsberättelse 2007
Årsberättelsen skall innehålla aktiviteter under året samt siffror på uthyrda
gästplatser. Leif och Ingvar skriver ner utförda arbeten under året. Bokslut
och verksamhetsberättelse kommer att läggas ut i klubblokalen samt finnas
tillgängligt i möteslokalen vid årsmötet.
Hans Särman skriver ner information om utförd utbildning under året till
verksamhetsberättelsen.

g9 Å rsmötet den 15 mars 2008
• Ka l le lsen till årsmötet skall skickas ut till medlemmar senast 1 mars
• Rö s t längd, förslag medlemsförteckningen som skall finnas tillgänglig

på mötet.
• Bo s se kollar med revisorerna om bokslutet är ok.

$10 Motioner
En motion från Kaj Adolfsson angående förvaring av båtar långt in på
sommaren på ytan mellan stugorna och brygga 9. Förslag till lösning, ett
möte mellan stugägare och hamnen där detta diskuteras. Motionen kopieras
upp och läggs i möteslokalen.

fj11 Rapporter
• Fö r första gången i klubbens historia har klubben arrangerat en kurs i

Kustskeppare med utbildare Stellan Nilsson, 10 stycken deltagare.
• Ku r sen Skärgårdsskeppare har vi haft två stycken i fjol.

$12 Övrigt
• Mastkranen behöver rostskyddas vid infästningen och ev. byta vajer

• El o fsson vill veta vilken närvaro styrelsen har på sina möten. Vi



hänvisar till styrelseprotokollen som finns tillgängliga i klubblokalen
• In gvar håller på ett antal båtplatser för att vara mer flexibel vid en

eventuell ombyggnad av hamnen. Platserna hyrs ut årsvis.
• Ko pia på försäkringsbevis från båtägarna som står för båtplatsen skall

lämnas till Ingvar.
• In g var kommer att träffa segelklubben Najaden i veckan.
• Sk r ivelse från Båtunionen med rekommendationer att utföra en

protokollförd egenkontroll på säkerhet i hamnen.
• Slaivelse från Gästhamnskommittén, en kostnad av 200 kr för att få

sätta upp Gästhamnsskylt samt vara med i gästhamnsgajden.
• Ha ns Särman ställer sin plats i styrelsen till förfogande.
• In gvar och Joakim tittar på hur vi skall kunna lägga upp delar av

protokollet på hemsidan, eventuellt kan Vicke Wickström hjälpa till
men han behöver uppgifter från Christer Nilsson.

$18 Nytt möte
Nästa möte hålls 2008-03-05 kl. 18:30

$14 Avslutning
Sven Palmkvist tackade för visat intresse och förklarade mötet avslutat

Vid protokolle Justerat

Joakim Stare Sven Palmkvist



PROTOKOLL
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2008-03-12 2

Styrelsemöte
Tid 200&-03-05

Plats Klubbstugan i Grötvik

Närvarande Sven Palmkvist (ordf.)
Bo Larsson
Clas Löfqvist
Gösta König
Hans Särman
Joakim Stare
Ingvar Andersson (adjungerande)

Oistribueras till Styr e lsen+ Hamnvärden

$1 Mötets öppnande
Ordforande hälsade alla välkomna och forklarade mötet oppnat.
Motet godkände foreslagen dagordnmg.

$2 Föregående protokoll
Styrelseprotokollet från den 2007-02-06 godkändes och lades till
handlingarna

$3 Kassarapport
Kassören redogjorde för den ekonomiska ställningen. Ekonomin är fortsatt
god. Hyra Sån årets båtplatsuthyrning börjar komma in.

$4 Muddring 2008
Någon typ av muddring behövs i hamninloppet. Företaget som mumlade
forra året kan inte i år, eventuellt kan de muddringsföretag som muddrar inne

f' 0 ~ dd % b i P M 'll M h g,
Ingvar håller kontakten.

$5 Möte med kommunen
Diskussion med kommunen pågår och mötesanteckningar från mötet den 4
mars med Kjell Hägglund på kommunen delades ut på mötet.
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$6 Atgärdande av brister I hamnen
Vi har Qtt in priser på de akuta åtgärderna på brygga 6, 7 och 10. Tollarps
Bygg ca 50.000: — (100 tim+ material) och Bröderna Bergström ca 100.000: 
(200 tim+ material) Ingvar beställer arbetet av Tollarps Bygg för brygga 6
och 7 vi avvaktar med brygga 10 tillsvidare.

$7 Utveckllngsplan för hamnen?
Joakim visade vad "hamngnqyen" arbetat med och ett ide material delades
ut. Styrelsen beslutade att Joakim håller en information om hamnens mögliga
&amtidsplaner på årsmötet.

Arsnetet
Dagordningen gicks igenom och Sven kommer att satta ihop en
verksamhetsplan för 2008.

ya Ovrlgt
• An slagstavlans plexiglas har troligtvis blåst bort. Vi kommer mte att

ersätta dessa utan enskilda notiser Qr plastas m for att skyddas mot
väder och vmd.

• Joakim lägger in ett utdrag på den viktigaste mformationen Mn de tre
senaste styrelseprotokollen.

• Et t förslag till dyr muddring år efter år kunde vara att bygga om
hamnen på något sätt. Vi skulle kunna ta en kontakt med någon
teknisk hogskola för att få hjälp med utformningen.

$10 Nytt möte
Nästa möte hålls 2008-04-02 kl. 1 8 :30

$11 Avslutning
Sven Palmkvist tackade for visat intresse och forklarade mötet avslutat.

Vid proto Justerat

, . j )
Joakim Stare Svea P



PROTOKOLL
Grötviks Segelsällsksp Protokollsnr

2008-05-05 3

Styrelsemöte inklusive konstituerande styrelsemöte
Tid 2008-04-02

Plats Klubbstugan i Grötvik

Närvarande Sven Palmkvist (ordf.)
Bo Larsson
Clas Löfqvist
Gösta König
Hans Roth
Claes Magnusson
Thomas Larsson
Joakim Stare
Ingvar Andersson (adjungerande)

Distribueras till Styrelsen+ Hamnvärden

$1 Nlötets öppnande
Ordförande hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat.

• De t beslöts att dagens protokoll skall föras av Joakim Stare
• De t beslöts att 6rman tecknas av ordforande Sven Palmkvist och Bo

Larsson var för sig.
• Styrelsen beslutar att konstituera sig enligt följande:

Kassör: Bo Larsson
Sekreterare: Joakim Stare

Mötet godkände föreslagen dagordning.

$2 Föregående protokoll
Styrelseprotokollet &ån den 2007-03-05 godkändes och lades till
handlingarna.

$3 Kassa rapport
Kassören redogjorde för den ekonomiska ställningen. Ekonomin är fortsatt
god. Faktura på årets muddring på 187 000:- har kommit.

INuddring 200&
Muddring av hamninloppet gick mycket bra, muddringen utfördes på ett
dygn och det muddrades ner till ett djup av 3,5 meter. Muddrings djup och
område är kartlagt.



g5 R a pport från möte med sjöräddningen
Avtalet med Sjöräddningen har gått ut. Styrelsen förordar att Sjöräddningen
är kvar och att de tar över sjöräddningens hus, Blir det ett nytt avtal skall det
tecknas av kommunen.

g6 S p angenberg, organisation/anmälan/ansvarig
Bo Bergkvist tillsammans med Christer Nilsson har sökt sanktion för att
utföra Spangenberg den 9 augusti. Hans Roth är styrelsens representant i
frågor som rör kappsegling, Dan Johansson har ett antal namn på medlemmar

som är villiga att engagera sig.

$7 A r smötet den 15 mars 2008, uppföljning
• An g ående inlämnad motion så kommer Sven och Ingvar ta kontakt

med Stugföreningen.
• Jan Nilsson organiserar kappsegling för minitolvor någon gång i maj 

juni.
• St y relsen är positiv till att vi lägger in foto på styrelsen och

bryggvärdarna på hemsidan,
• Ny b ryggvärd på brygga 3.

$8 F ö rdelning av styrelsearvoden
Årsmötet har fastställt en klumpsumma utgörande ett basbelopp. Styrelsen
beslutar att detta fördelas inom styrelsen enligt fasta procentsatser, som
&amgår av bilaga I till detta protokoll. Utbetalning sker när protokollet är
justerat.

g9 A rvodering av löpande underhållsarbeten
Angående utbetalning av ett arvode för det löpande underhållet av hamnen,
Sven kontaktar revisorerna och förklarar hur styrelsen tänkt hantera detta.

$10 Utvecklingsplan för hamnen, fortsatt arbete
Hamngruppen utreder vidare hur vi kan utveckla hamnen. Gruppen har som
mål att kunna presentera ett förslag på konsekvenser och kostnader till
höstmötet. Styrelsen tillstyrker mindre kostnader i samband med
harnngruppens arbete. Hamngruppen har nästa möte måndagen den 14i4 k.
18.30 i klubbhuset.

$11 Ev. frågor inför sjösättningen i vår
• En del båtplatser är fortsvarande inte uthyrda, Ingvar har mandat att

brädda båtplatser om det är möjligt, han har också rätt att flytta båtar.
Detta skall i första hand ske på frivillig väg.

• Fö rövrigt inga problem inför sjösättningen.
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$12 Övrigt
Sven redogjorde för mötet med Kjell Hägglund på kommunen, se
bifogade minnesanteclmingar från mötet daterad 08-03-11.
Diskussioner med kommunen om ansvar för brygga 10 pågår samt
anläggande av en gång och cykelväg ner till hamnen. I samband med
en gång och cykelväg skulle det läggas ner en vattenledning för
permanent vatten i klubbhuset.
Brygga 6 och 7 är åtgärdade och det har fungerat mycket bra. Brygga
10 kommer åtgärdas preliminärt i veckan.
Gösta K håller på med löpande underhåll av brygga 2.
Det blir inget nytt plexiglas på anslagstavlan, utan inplastning av
material skall i stället göras.
Ingvar och Joakim träfFar Vicke för information om hur vi lägger in
utdrag ur styrelseprotokollen och hur vi uppdaterar hemsidan.
Utredning om strömförhållandena i inloppet av hamnen delades ut,
läses igenom till nästa möte.
Styrelsen beslutade ge Hans Roth dispens på 2 års regel vad gäller
utnyttjande av hamnplats i väntan på hamnutredningen.
Förslag till halvårsmötet att öka hamnavgiften på brygga 5 med 200: 
/år för att täcka kostnader för i och upplyft av bommar.

$13 Nyttmöte
Nästa möte hålls 2008-05-07 kl. 18:30

$14 Avslutning
Sven Palmkvist tackade för visat intresse och förklarade mötet avslutat.

Vid protokollet Justerat

J oa Sta r e Sven Palmkvist



PROTOKOLL
Grötviks Segelsällskap

2008-05-19 4

Styrelsemöte
Tid 2008-05-07

Plats Klubbstugan i Grötvik

Närvarande Sven Palmkvist {ordf.)
Bo Larsson
Clas Löfqvist
Gösta König
Hans Roth
Claes Magnusson
Thomas Larsson
Joakim Stare
Ingvar Andersson (adjungerande)

Distribueras till Styr e lsen + Hamnvärden

$1 INötets öppnande
Ordförande hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat.
Mötet godkände föreslagen dagordning.

$2 Föregående protokoll
Styrelseprotokollet &ån den 2007-04-02 godkändes och lades till
handlingarna.

$3 Kassarapport
Kassören redogjorde för den ekonomiska ställningen. Ekonomin är fortsatt
god. Kommunen har betalt in sitt bidrag.

Spangenberg
Sanktion är sökt och Hans Roth håller ihop arrangemanget men vi saknar
några som kan engagera sig i tävlingen. Hans kontaktar Dan angående namn
på intresserade.

$5 Kontakt med kommunen
Alf Pettersson på Tekniska förvaltningen återkommer innan maj månads
utgång med tid för möte. Angående brygga 10 så återkommer Kjell Hägglund
den 13/5.
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g6 U tvecklingsplan för hamnen
Arbetsgruppen tittar på ett förslag där brygga 8 skulle få några bredare platser
(ev. fiyttbara bommar) ca 3 platser mindre, brygga 10 skulle kunna ge plats åt
ca 5st större båtar och det skulle då bli en plats mindre. Detta skulle
kompenseras med en brygga mitt i hamnen "brygga 11" som skulle ge ca 34 
40 nya platser. Vi har fått ett kostnadsförslag som gruppen skall utvärdera till
nästa styrelsemöte.

$7 F r ågor inför sjösättningen i vår
Vi har inte fått in försäkringsbrev från samtliga båtplatsinnehavare. Sven
skickar ut ett nytt brev till de båtägare som inte har lämnat in försäkringsbrev.
Har försäkringsbreven inte kommit in före sista maj kommer styrelsen att
ifrågasätta båtplatsen

$8 P l ats för nästa sammanträde
Vi samlas i Skäldervikens hamn (Ängelholm) den 4 juni kl. 18.00. Där får vi
en information om verksamheten. Ingvar samordnar transporten. Vi måste
lämna Halmstad senast k1.17.15.

g9 Rapporter
• Kr a nen besiktigad och godkänd, minitolvornas kran behöver inte

besiktigas.
• Avt a l med minitolvorna angående skador och risker upprättas av

Ingvar. Det skall framgå i avtalet att tolvorna skall tävla för GSS.
• Va k thållningen är igång.
• St äddag tisdagen den 13/5
• In g var vill ha semester en vecka eAer midsommar och de tre första

veckorna i augusti.

g12 Övrigt
• In g vars lön höjs enligt avtal från 1 maj.
• An s lag sätts upp om att städning av klubblokalen ingår i

vakthållningens uppgifter.
• Be s lut att köpa sex stycken elskåp till bryggorna i innerhamnen för ca

50000:-.
• In g var får fullmakt att inhandla en dator med två hårddiskar för max

8000: 
• Wi c ke lägger upp det nya web hotellet till nästa möte så att vi kan

lägga in utdrag ur protokoll på våran hemsida.
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$10 Nytt möte
¹s ta möte hålls 2008-06-04 OBS k l . 18:00 Skälderviken

$11 Avslutning
Sven Palmkvist tackade för visat intresse och forklarade mötet avslutat.

Vid protokollet Justerat

~<g~ct.
Joakim Stare Sven Palmkvist



PROTOKOLL
Grötviks Segelsällskap

2008-06-19 5

Styrelsemöte
Tid 2008-06-04

Plats Lokal i Båstad

Närvarande Sven Palmkvist (ordf.)
Bo Larsson
Clas Löfqvist
Gösta König
Hans Roth
Claes Magnusson
Thomas Larsson
Joakim Stare
Ingvar Andersson (adjungerande)

Distribueras til l Styr e lsen+ Hamnvärden

$1 IHötets öppnande
Ordförande hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat.
Mötet godkände föreslagen dagordning.

$2 Föregående protokoll
Styrelseprotokollet från den 2007-05-07 godkändes och lades till
handlingarna.

g3 Kassarapport
Kassören redogjorde for den ekonomiska ställningen. Ekonomin är fortsatt
god. Läget med obetalda båtplatser är under kontroll, diverse el reparationer
har belastat kontot.

Spangenberg
Ett möte har hållits med Folke Berntsson, Bosse Bergkvist och Sven
Palmkvist. Där diskuterades inbjudan, kostnader i prisbucklor med gravyr
och målgång i Torekov mm. Klubben kan stå för en kostnad mot kvitto på ca
5000 kronor.

$5 Kontakt med kommunen
Möte angående räddningsutrustning, utsiktsplats på stora piren och containrar
mm har inte hållits ännu. Vi har heller inte fått något svar Mn kommunen



angående cykelbana och vattenledning för vatten året runt i klubbhuset.

g6 B r y gga 10, ordningssäilande, ev. skyltning
Brygga 10 kommer få ny betong på ovansidan nästa år. Ett förslag för att
hindra badgäster att ta upp hela träbryggan för solbadande är att sätta upp en
vänlig skylt som vädjar till badgästerna att respektera båtägarnas möjlighet
att komma fram till sina båtar.

$7 U t vecklingsplan för hamnen, fortsatt arbete
Thomas informerade om dagsläget när det gäller prisindikation på
ombyggnad av hamnen. Det beslutades att vi skall ta in offert från tre
entreprenörer på komplett utbyggnad inklusive montage. Nytt extra
styrelsemöte är inlagt den 20/8 kl. 18.30 i klubbhuset för genomgång av
inkomna offerter. Det beslutades också att vi skall skicka ut en
intresseanmälan till dem som står i kön för ny båtplats eller har önskemål om
större plats.

$8 R a pporter
• Na t tvaktandet i hamnen fungerar bra, ev. kan det bli ett samarbete

med nattvandrarna.
• St udiebesöket i Skäldervikens hamn var mycket intressant och där

finns säkert många bra idéer som vi kan ha nytta av.
• In g var sammankallar till bryggvärdsmöte den 12/6.
• Va t tenledningen skall bytas på brygga 2 och 10.

g9 Övrigt
• Fö rs lag på avgift för att bibehålla sin plats i båtplatskön får tas på

höstmötet.
• Om byggnad av hemsidan med hjälp av Vicke Wikström måste bli

klar. Ingvar kallar till möte med Sven, Joakim och Vicke snarast . Vi
måste få den att fungera så att vi får in sammandrag av styrelsemötena
på hemsidan.

• Vi a vvaktar juni månad med inlämnande av kopia på
försäkringsbesked från båtägarna, sen får vi göra ett nytt riktat
utskick.

• In g var sätter upp en kedja på uthyrda landbåtplatser så att inte bilarna
parkerar där.

• An g ående Jan Bergkvists skrivelse dat 080406 om utnyttjandet av
eluttag så kommer Ingvar att sätta upp en skylt om hur eluttagen skall
användas.

• Sk r ivelser som kommer in till styrelsen diarieförs av Sekreteraren.
• Se mestervikarier till Ingvar är ok, Bosse skriver ett avtalsförslag.
• In g var kollar med kommunen om vi kan få en sopcontainer vid stora

parkeringen vid havet.
• St y relsen är positiv till någon form av kioskverksamhet i hamnen.
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Ingvar kollar om det går att utnyttja livräddarnas kiosk.
• To rgny Lindgren vill att det anordnas en bryggfest den 18/7 i GSS

regi. Styrelsen är positiv och Bosse och Claes är styrelsens
representanter i &ågan.

$10 Nytt möte
Nästa möte hålls OBS! 2008-08-20 kl. 18:30 i klubblokalen

$11 Avslutning
Sven Palmkvist tackade för visat intresse och förklarade motet avslutat.

Vid protokollet Justerat

Joakim Stare Sven Palmkvist



PROTOKOLL
Grötviks Segelsällsk@p D atum Protokollsnr

2008-08-27 6

Extra styrelsemöte angående utveckling av hamnen
Tid 2008-08-20

Plats Klubbstugan i Grötvik

Närvarande Sven Palmkvist (ordf.)
Bo Larsson
Clas Löfqvist
Gösta König
Hans Roth
Claes Magnusson
Thomas Larsson
Joakim Stare
Leif Gudmundsson
Ingvar Andersson (adjungerande)

Distribueras till Styrelsen + Hamnvärden

$1 Mötets öppnande
Ordförande hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat.

$2 Båtplatsenkät
Enkäten skickades ut fore semestern och vi fick in ett stort intresse för nya
och bredare platser. Totalt så svarade ca 81st, som pekar på ett behov av ca
200 meter ny brygga. Se bilaga 1

$3 Investeringen
Kassören fick i uppgift att göra en investeringsberäkning med olika förslag
på finansiering på en investering på ca 1,2miljon för ny brygga och bommar.
Till detta tillkommer eventuellt utökade landplatser, el och vatten samt ett
visst renoveringsbehov av befintliga bryggor.

Cvrigt
Ingvar och Leif mäter avståndet mellan brygga 8 och brygga 5 i början och i
slutet av brygga 8 vinkelrätt över till brygga 5.

Vi o oll t Just

re Svea Palmkvist



PROTOKOLL
Grötviks Segelsällskap Datum Protoko l lsnr

2008-09-15 7

Styrelsemöte
Tid 2008-09-03

Plats Klubbstugan i grötvik

Närvarande Sven Palmkvist (ordf.)
Bo Larsson
Clas Löfqvist
Gösta König
Hans Roth
Claes Magnusson
Thomas Larsson
Joakim Stare
Leif Gudmundsson
Ingvar Andersson (adjungerande)

Distribueras till Styrelsen+ Hamnvärden

$1 Mötets öppnande
Ordförande hälsade alla valkomna och förklarade mötet öppnat.
Mötet godkände föreslagen dagordning,

Q2 Föregående protokoll
Styrelseprotokollet från den 2008-06-04 samt extra mötet den 2008-08-20
godkändes och lades till handlingarna.

g3 Kassarapport
Kassören redogjorde för den ekonomiska ställningen. Vi har bra med pengar i
kassan och alla större kostnader betalda.

Spangenberg
Spangenberg genomfördes trots få föranmälda. Ett antal anmälningar inkom
vid start så seglingen blev av. Vinden ok vid start men ökade så att enbart en
båt gick i mål. Sven skickar tackbrev till de som ställt upp så att seglingen
gick att genomföra.

$5 Kontakt med kommunen
Sven har skrivet till Tekniska kontoret och begärt ett möte med kommunen
för att diskutera ett förlängt avtal. Nuvarande avtal förlängs ett år i taget.



2(2)

g6 Ny brygga
Bosse tittar på ett kostnadsneutralt förslag utiMn amortering och ev. insatts.
Bosse sätter in aktuell ränta i beräkningen. Thomas och Joakim kollar
investeringen. Sven skriver om upplägget till medlemmarna i kallelsen till
höstmötet.

$8 Rapporter
o Nattvaktandet i ham nen fungerar sämre efter semestern.
• Förslag till ökad avgift för att stå i båtplatskö tas upp på höstmötet,

förslag att man skall betala medlemsavgift för att stå i kö.
• Försäkringsbesked har inte kommit in fullt ut. Nya regler får tas upp

på höstmötet.
• Sopcontainer borta vid småbåtsparkeringen har kommit upp.
o Ki osk utreds till nästa år.
• Da torn utbytt och hemsidan uppsnyggad samt resumé på

styrelseprotokollen ligger inlagda.
• La ndgång till pontonbryggan är lagad.
• An tal besökande gäst båtar har varit bra i juni och juli men avtog

nästan helt i augusti.

$8 Övr igt
• Al ger i dricksvattnet på brygga 5, Ingvar och Claes L kollar var

problemet ligger.
• Bom på brygga 5 har gått sönder, tidigare skadad sedan Gudrun.
• Grusa av uppställningsplatsen fore båtupptagningen.

P 0 Nytt möte
Nästa möte hålls 2008-10-01 kl. 18:30 i klubblokalen

$11 Avslutning
Sven Palmkvist tackade for visat intresse och förklarade mötet avslutat.

Vid protoko Justerat

Joakim Stare Svea Palmkvist



PROTOKOLL
Qrötvjks Segclsällskap

2 008-10-01 8

Styrelsemöte
Tid 2008-10-01

Plats Klubbstugan i grötvik

¹r varande Sven Palmkvist (ordf.)
Bo Larsson
Clas Löfqvist
G4sta König
Hans Roth
Claes Magnusson
Thomas Larsson
Joakim Stare
Leif Gudmundsson
Ingvar Andersson (adjungerande)

Distribueras til l Styr e lsen+ Hamnvärden

g1 INötets öppnande
Ordförande hälsade alla välkomna och forklarade mötet öppnat.
Mötet godkände föreslagen dagordning.

g2 Föregående protokoll
Styrelseprotokollet fiån den 2008-09-15 godkändes och lades till
handlingarna.

$3 Kassarapport
Kassören redogjorde för den ekonomiska ställningen. Vi har 1012754 kr i
kassan. Kostnader for underhåll och reparationer är något högre än budget

Q4 IHöte med kommunen
Sven har haft möte med kommunen och presenterat ett nytt avtalsforslag som
innebär att avtalat ska löpa på 10 år med 1 års uppsägning.
Kommunen har skriftligen godkänt den eventuella nya bryggan, vidare ska
kommunen ta ställning till en ny cykel o gångväg till hamnen.

Q5 Ny brygga, beslutsförslag
Möjlighet finns for att bygga ca 95 m brygga, och ca 25m åtgår till att bredda
befnitliga medlemmars båtplatser, således blir det ca 70 m for nya båtplatser,
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Marinbetong har inkommit med reviderad offert på bryggan och priset
stannar på, 588000 kr ex. moms. Priset är baserat på en kombinerad trä och
betong brygga och gäller för 100m brygga ex. bommar.
Styrelsen diskuterar en budget om 1,2 milj. och förslaget är att det ska
finansieras med 400000 kr ur föreningens kassa och resten lånas i bank och
amorteras på 10 år. Detta förslag belastar kassan med en fallande kostnad

under 10 år. År 11 blir det en intäkt på 82650. 

g6 H ö s tmöte, och övriga aktiviteter.
Halvårsmötet hålls 2008-11-08 på Ekbacken. På mötet ska frågan om
straffavgiiferr för utebliven vakt tas upp. Styrelsens förslag är att om man
meddelar 3 dagar innan betalar man 500 kr, uteblir man helt kostar det
1000 kr. Styrelsen föreslår vidare ett krav på medlemskap i föreningar för att
stå i kö för båtplats.

• Är t soppa med föredrag hålls den 26/11. Föredragshållare blir Klas
Bogren som pratar om kryssningsvärlden.

• Ka j arrangerar bussresa till båtmässan i Göteborg i månadsskiftet
januari- februari.

• Ha ns Särman ska till&ågas om han kan ta uppgiften som
utbildningsansvarig.

• Cl a es Magnusson försöker arrangera en kurs i GPS och
plotteran vändning

• Tr a ditionellt luciakaffe i klubbstugan den 13/12

$7 Rapporter
• Pr oblemet med dricksvattnet på brygga 5 är åtgärdat.
• Up p ställningsplatsen är grusad och klar.
• En båt har försvunnet i hamnen

$8 N y t t möte
Nästa möte hålls 2008-11-05 kl. 18:30 i klubblokalen

g9 A v s lutning
Sven Palmkvist tackade för visat intresse och förklarade mötet avslutat.

Vid protokollet Justerat

Hans Roth Sven Palmkvist



PROTOKOLL
Grötviks Segelsällskap Datum Protoko l lsnr

2008-11-06 9

Styrelsemöte
Tld 2008-11-05

Plats Klubbstugan i Grötvik

Närvarande Sven Palmkvist (ordf.)
Bo Larsson
Clas Löfqvist
Gösta König
Claes Magnusson
Joakim Stare
Leif Gudmundsson
Ingvar Andersson (adjungerande)

Distribueras til l Styr e lsen+ Hamnvärden

$1 Nlötets öppnande
Ordförande hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat.
Mötet godkände föreslagen dagordning.

$2 Föregående protokoll
Styrelseprotokollet &ån den 2008-10-01 godkändes och lades till
handlingarna.

$3 Kassa rap port
Kassören redogjorde för den ekonomiska ställningen. Vi har bra med pengar i
kassan och vi ligger något bättre till hittills i år i förhållande till budget.

f4 H a lvårsmötet
• In gvar plockar &am medlemslistan till mötet.
• Bo sse sätter ihop en redovisning av ekonomin, redovisningen mailas

till styrelsemedlemmarna.
Ingvar och Leif sätter ihop en lista på aktiviteter under säsongen.

• Th omas och Joakim redovisar utbyggnadsplanerna.
• Sven berättar om kontakten med kommunen samt muddring 2008 

2009.
• Ha ns Roth redovisar &ån Spangenbergsseglingen.

Ingvar rapporterar läget av insamlandet av försäkringsbesked samt
förslag på åtgärd för att få in samtliga till nästa säsong.



g5 K o ntakt med kommunen
Tekniska kontoret har inga synpunkter på utbyggnad av nya båtplatser enligt
överlämnad skiss.
Förslaget att förlänga avtalet mellan kommunen och GSS från ett till tio år tas
upp i nämnden den 12/11.

g6 Brygga 5
Bommarna på brygga 5 ligger kvar i vattnet då hanteringen är både kostsam
och riskfylld, förslag att låta bommarna ligga i vattnet under vintern
diskuteras vidare på nästa möte, Ingvar kollar upp på hur kort varsel vi kan få
hit en kranbil och bryggvärden får ha arbetskraft i beredskap om det skulle
frysa till och samtidigt vara risk för storm och högt vattenstånd.

$7 Utbyggnad av hamnen
Finansiering av utbyggnaden mailas ut till styrelsen av Bosse, Joakim tar med
ett fotomontage på hur en utbyggnad skulle kunna se ut.

$8 Rapporter
• In g var skickar ut räkningar till de 15 som inte utfört sin vakt samt

påminnelse till de två som inte betalt sina båtplatser, de 12 som inte
betalt medlemsavgift och inte har någon båtplats stryks från
medlemsregistret.

• To l larps bygg kommer in med pris till helgen på reparation av brygga
10.

• In g var och Leif bevakar avstängningen av vattnet så att det inte
fryser.

g9 Övrigt
• Sk r ivelse angående vakthållning och problemet med att gå ensam om

någon uteblir, styrelsen diskuterar med Kaj om hur vi skall lösa detta,
förslag att de som skall gå vakt tar en kontakt dagen innan.

• In g var har kollat upp att en sträck kordsläsare till vakthållningen
skulle kosta 8000kr, styrelsen diskuterar detta på nästa möte.

• Sk a l lkroken har sjöbodar som de säljer till sina medlemmar till en
kostnad av 30000kr + en årlig avgiA, styrelsen utreder detta vidare.

• Bå tunionen har möte den 15/11. Ingen i styrelsen har möjlighet att
närvara.

$10 Nytt möte
Nästa möte hålls 2008-12-03 kl. 18:30 i klubblokalen.
Halvårsmötet hålls 2008-11-08 kl. 10.00 på Ekebacken.



3(3)

$11 Avslutning
Sven Palmkvist tackade för visat intresse och förklarade mötet avslutat.

Vid protokollet Justerat

Joakim Stare Sven Palmkvist



PROTOKOLL
Grötviks Segelsällskap Datum Protoko l lsnr

2008-12-03 10

Styrelsemöte
Tid 2008-12-03

Plats Klubbstugan i Grötvik

Närvarande Sven Palmkvist (ordf.)
Bo Larsson
Clas Löfqvist
Gösta König
Hans Roth
Claes Magnusson
Thomas Larsson
Joakim Stare
Leif Gudmundsson
Ingvar Andersson (adjungerande)
Wicke Wickström (inbjuden för att informera om hemsidan)

Distribueras til l Styr e lsen+ Hamnvärden

$1 Mötets öppnande
Ordförande hälsade alla valkomna och forklarade mötet öppnat.
Mötet godkände föreslagen dagordning.

$2 Föregående protokoll
Styrelseprotokollet från den 2008-11-05 godkändes och lades till
handlingarna.

$3 Kassarapport
Kassören redogjorde för den ekonomiska ställningen. Finanserna ser bra ut,
Bosse gor klart årsbokslutet till årsmötet.

Hemsidan
Wicke Wickström visade olika möjligheter hur hemsida skulle kunna förnyas
med länkar så som diskussionsforum, annonsering, köpksälj och familjesida
mm. Wickström åtar sig att revidera hemsidan och styrelsen beslutade att
uppdraget får en budget på 5000:-.

$5 Skrivelse från Anders Widen och Johnny Johansson
Anders och Johnny har som förslag att utnyttja befintligt kolbrott med en



kanal &ån innerhamnen med koncentration på motorbåtar och därmed frigöra
ytterhamnen för segelbåtar. Förslaget innefattar även en idé om att militären
skulle utföra sprängningen som ett övningsobjekt och stenen skulle kunna
användas till utfyllnad av piren. Styrelsen tar med förslagen i den långsiktiga
handlingsplanen för hamnen.

Skrivelse från Göran Westergren
Skrivelsen lämnas utan kommentar.

Utveckling av hamnen

Hamngruppen arbetar vidare med inkomna förslag på utveckling av hamnen
så att alternativen går att redovisa på årsmötet. Sjöräddningen skall ges
möjlighet att ha synpunkter på en eventuell ombyggnad.

Brygga 5
Bommarna på brygga fem har tagits upp ur vattnet med hjälp av Brogårds till
en kostnad av 100:-/båt. Framöver kommer det att debiteras 200:- för
maskinhjälp vid lyft av bommarna på fakturan för båtplatsen årligen.

Renovering brygga 10
Tolarps bygg har lämnat pris på förstärkning av brygga 10 till en kostnad av
ca 80.000 — 90.000:-. Styrelsen beslutade att en budget på 90.000:- skulle
avsättas för förstärkningsarbetet. Sven P skriver ett avtal med Tolarps bygg.

$10 Omlokalisering av båtar i hamnen
Ingvar redovisade ett förslag till omdisponering av båtar i hamnen för att
kunna tillgodose medlemmarnas önskemål om bredare båtplatser i enlighet
med mandat från höstmötet 081108.
Brygga 10: De 6 yttersta båtarna flyttas till brygga 8 och brygga 5.
Bommarna tas bort och används på brygga 8. Detta ger 20m brygga &i för
disponering till större båtar.
Brygga 8: De 11 yttersta båtarna flyttas längre in på brygga 8 eller till
innerhamnen. Bommarna från brygga 10 används här, samt några nya 8m
bommar köps in. Detta ger 25m brygga fri för disponering till större båtar.
Ingvar får i uppdrag av styrelsen att genomföra förslaget.

Rapporter
• Va je rn på mastkranen har gått av och skall bytas.
• Sä ker hamn, Sven mailar ut förslaget till nästa möte.
• Te kn iska nämnden beslutar medge förlängning av avtalet med GSS

till ett 10 års avtal.

g12 Övrigt
• Då l ig uppslutning vid bomupptagningarna, ett förslag är att det skall
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kosta 200:- om man uteblir från sin "bomplikt". Förslaget tas upp på
nästa årsmöte.

• Le if kollar upp var ström till en del båtar kostar under vintern, där
efter tar styrelsen beslut om åtgärd vid nästa möte.

• Mö ten under 2009. Första onsdagen i månaden, 4/2, 4/3, 1/4, 6/5, 3/6,
2/9, 7/10, 4/11 och 2/12. Årsmöte den 28/3.

$13 Nytt möte
¹sta möte hålls 2009-02-04 kl. 18:30 i klubblokalen.

$14 Avslutning
Sven Palmlarist önskade God Jul, tackade för visat intresse och förklarade
mötet avslutat.

Vid protokollet Justerat

Joa ' S t are Svea Palmkvist


