
PROTOKOLL
Grötviks Segelsällskap 2 009-02-16 1

Styrelsemöte
Tid 2009-02-04

Plats Klubbstugan i Grötvik

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

Distribueras till Styrelsen+ Hamnvärden

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

$2 Föregående protokoll
Styrelseprotokollet &ån den 2008-12-03 godkändes och lades till
handlingarna.

$3 Kassarapport
Kassören redogjorde för den ekonomiska ställningen. Finanserna ser bra ut,
inget oförutsätt sedan sist.

Säker Hamn
Styrelsen beslutade att genomföra ett samarbetsavtal med If skadeförsäkring
enligt bilaga 1. Avtalet innebär inga kostnader för klubben.

$5 Renovering av klubbhuset
Klubbhuset behöver ses över, ett antal plankor i fasaden behöver bytas, Leif
kollar upp detta



g6 Hemsidan
Hemsidan har byggts om av Wicke Wickström och styrelsen anser att den har
blivit mycket bättre, Förslag på kostnad för annonsering är 500:-/annons och
år.

g7 S t ege till mastkranen
Det har kommit in önskemål om en stege till mastkranen, Ingvar kollar vad
det skulle kosta.

$8 N y brygga, läge, kapacitet, möjlighet
Joakim gör bilder på alternativa förslag, som mailas till styrelsen, på hur en
ny brygga kan förläggas, samt budgetpris utifrån de priser som vi fått in i fjol.

Renovering brygga 10, lägesrapport
Sven och Ingvar har träffat Tollarps bygg och diskuterat upplägget, Thomas
har ordnat ett bra pris på stålet. Sven har varit i kontakt med Stig Pohl om
förzinkning av den bärande stommen. Ingvar har kontaktat Agne Rapp
angående akterförtöjningarna.

$10 Arsrnöte 2009-03-28
Sven sätter ihop verksamhetsberättelsen, Ingvar mailar lista på utförda
reparationer i hamnen. Sven mailar ut verksamhetsberättelsen till styrelsen.

$11 Arsberättelsen, innehall
Bokslutet 2008 klart, resultatet blev -246 000 varav 183 000 är
avskrivningar. Muddring och reparationer har blivit dyrare. Ingvar tittar
över verksamhetsplanen och mailar till Sven.

$12 Övrigt
• Vi b ehöver köpa ca 3 bommar i samband med omflyttning av båtar.

Ok från styrelsen.
• Mi n d re reparationsbehov kvarstår på brygga 2.
• Sv en kollar med Livbojen om vi kan "låna" kiosken.

g13 Nytt möte
Nästa möte hålls 2009-03-04 kl. 18:30 i klubblokalen.

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

V id okol le t Just

<u,~~
0 Sven Pa lmkv istki S tare



PROTOKOLL
Grötviks Segelsällskap Datum Protoko t tsnr

2009-03-04 2

Styrelsemöte
Tid 2009-03-04

Plats Klubbstugan i Grötvik

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

Distribueras tiil Styrelsen + Hamnvärden

g1 l@ötets öppnande
Ordförande hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat.
Mötet godkände föreslagen dagordning.

g2 Föregående protokoll
Styrelseprotokollet &ån den 2009-02-04 godkändes och lades till
handlingarna.

$3 Kassarapport
Kassören redogjorde Sr den ekonomiska ställningen. Finanserna ser bra ut,
inget oförutsätt sedan sist. Arets båtplatshyra kommer skickas ut under
veckan

$4 Hemsidan
Hemsidan ser bra ut och styrelsen är nöjd med förändringen. Inga annonser
sålda.

$5 Ny brygga
Förslaget &ån styrelsen inför årsmötet är att göra en utbyggnad i etapper. Vi
kommer att redovisa ett antal olika förslag och utbyggnadsetapper. Styrelsens
Srslag är att i år göra om brygga 10 (pågår) Sr större båtar samt flytta ut
flytbryggan så att den skulle kunna ge plats för 4 nya båtar. Sedan utförs en
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ny förfrågan på hur stort intresse det är för ny båtplats eller större båtplats.
Undersökningen skall ligga till underlag för fortsatt utbyggnad av en ny
brygga.

$6 A rsmötet 2009-03-28
Verksamhets berättelse och verksamhetsplan ser bra ut, verksamhetsplan
kompletteras med Spangenbergsseglingen.
Inga inkomna motioner.
Sven kommer att trycka på att försäkringsbrev skall visas upp för att få
sjösätta.

$7 Möte med kommunen
Sven har haft ett möte med Kjell Hägglund 09-02-18 där följande
diskuterades.
• Br ygga tio kommer att cementeras på ovansidan av kommunen.
• Ma rken vid mastskjulet arbetas det vidare med.

P skylten på långvården skall tas ned, klubbens mark.
• Li vbojen har inga kontrakt på sina stugor.
• Diskussion angående ägandet av stugor som ligger på vår m ark pågår.

Muddring 2009
Ingvar utför mätningar i inloppet där efter avgörs om det behöver muddras.

$9 Rapporter
• Ko stnader för en sträck kordsläsare 4000:-+ 1600:- för en station och

1000:-/månad för programvaran. Styrelsen beslutade att inte i dagsläget
införskaffa en sträckkordsläsare.

• 3 nya bommar beställda.
• Et i ketter till båtar som betalt hyra och visat upp försäkringsintyg är

beställda.
• Skallkrokenshamn har varit på besok och bland annat tittat på vårat

fakturerings system.
• Fakturor på båtplatserna skickas ut tillsanunans med kallelsen till

årsmötet.
• Vä stkustens Båtförbund har forbundsstämma den 14/3 i Långedrag

Göteborg, Sven åker dit.
• El -anslutning av båtar på land enbart när båtägaren är på plats på grund

av brandrisken, tas upp på årsmötet.

$10 Övrigt
• Pr is på stege till mastkranen kommer till nästa möte.
• En del arbete på brygga 2 kvarstår.
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$11 Nytt möte
Nästa möte hålls 2009-04-01 kl. 18:30 i klubblokalen, årsmöte 2009-03-28
kl. 10.00 i Folketshus.

$12 Avslutning
Sven Palmkvist tackade för visat intresse och förklarade mötet avslutat.

Vid protokollet Justerat

Joakim Stare Sven Palmkvist



PROTOKOLL
Grötviks Segelsällskap E@tu m Protoko l ls nr

2009-04-01 3

Styrelsemöte inklusive konstituerande styrelsemöte
Tid 2009-04-01

Plats Klubbstugan i Grötvik

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

Distribueras till Styrelsen + Hamnvärden

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

• Det beslöts att dagens protokoll skall föras av Joakim Stare
• De t beslöts att firman tecknas av ordförande 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.

g2 Föregående protokoll
Styrelseprotokollet från den 2009-03-04 godkändes och lades till
handlingarna.

$3 Kassa rapport
Ingvar berättade att båtplatshyran är fakturerad. Tolarps bygg har fakturerat
ombyggnaden av brygga 10 och kostnaderna ligger inom de budgeterade
kostnaderna.

fj4 Fördelning av styrelsearvode
Styrelsearvodet fördelas enligt föregående års procentsatser.



g5 Arsmötet, reflektioner
Arsmötet genomfördes i en positiv anda och var välbesökt, ca 80

medlemmar.
• Ha ns R tar kontakt med medlemmar som är intresserade att hjälpa till

med genomförandet av Spangenbergkappseglingen.

• Cl as Löfqvist har av styrelsen fått ansvaret för klubbens
kursverksamhet. Clas tar kontakt medborgarskolan och hör om vi kan
få hjälp av dem med kursledare till årets kurser.

g6 Flyttning av flytbryggan
Ingvar tar in pris på att flytta flytbryggan samt pris på ny brygga i
förlängningen av brygga 5, utmed piren, enligt beslut på årsmötet,

$7 S t ege till mastkranen
Stege till mastkranen kostar ca 25.000:-, styrelsen anser inte att det är
försvarbart i dagsläget.

$8 B r ygga 10, förankringar
Ingvar kontaktar Agne Rapp angående förankring av akterfästen och beställer

5st till ett pris av 7500:-/st.

g9 V i karier för sommaren
Ingvar behöver sommarvikarier från början av augusti och ca tre veckor

framåt, ev. ytterligare någon dag. Vikarierna från föregående år är till&ågade
och har tackat ja.

$10 Rapporter
• Ny a bommar är beställda.
• Kj ä l l Hägglund har varit och tittat på området vid mastskjulet som

klubben vill utnyttja, det bör gå att lösa men området är sankt.
• Reparation av trasig stuga är på gång.

$11 Övrigt
• Fö rs lag att låta bommarna på brygga 5 ligga i året n', I ngvar kollar

med Svenska Sjö vad det skulle kosta att försäkra bommarna för

eventuella skador som kan uppkomma på vinterhalvåret. Gösta kollar
med andra hamnar.

• Av t a let med IF samlas i pärm med övriga skrivelser, Ingvar har en
kopia i klubbhuset.

• Sv en tar en diskussion med sjöräddningen om hur de kör i hamnen
samt deras avtal.

• Mi l b ourns brev från i fjol har besvarats och styrelsen är inte bereda att
förändra gästplatspriserna.

• El o fsson (Morgan) får flytta bommen en decimeter med ett förbehåll
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att styrelsen kan besluta att flytta tillbaka bommen vid behov.
• Förslag att på styrelsens våravslutning i juni besöka Skallkrokens

hamn.

$11 Nytt möte
Nästa möte hålls 2009-05-06 kl. 18:30 i klubblokalen.

$12 Avslutning
Sven Palmkvist tackade for visat intresse och förklarade mötet avslutat.

Vid protokollet Justerat

oakim Stare Sven Pal



PROTOKOLL
Grötviks Segelsällskap 2 009-05-06 4

Styrelsemöte
Tid 2009-05-06

Plats Klubbstugan i Grötvik

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

Distribueras till Styrelsen + Hamnvärden

$1 Nlötets öppnande
Ordförande hälsade alla välkomna och örklarade mötet öppnat.
Mötet godkände föreslagen dagordnin .

$2 Föregående protokoll
Styrelseprotokollet &ån den 2009-04-0 godkändes och lades till
handlingarna.

g3 Kassarapport
Kassören redogjorde for den ekonomi a ställningen. Finanserna ser bra ut,
inget oförutsätt sedan sist. Kommun b idrag har kommit in, styrelsens
arvoden kommer skickas ut.

Flyttning av flytbryggan
Det är för grunt för att flytta flytbrygg i år, vi avvaktar till nästa år då vi har
muddrat. Rapp återkommer med pris p flyttning samt förankring av
flytbryggan. Tolarps bygg hinner inte ygga brygga utefter piren före
semestern, Ingvar kollar med andra byggare .

$5 Brygga 10, ombyggnad, förankringar
Kommunen är klar med gjutningen ovanpå bryggan, en akterförankring i
berget klar, problem med övriga då det visat sig att där bara är lösa stenar,



berget ligger troligtvis för djupt för att vara ekonomiskt möjligt att fästa
förankringen. Styrelsen tittar på andra lösningar.

g6 Spangenberg
Jan Bergkvist och Folke Berntsson är engagerade i arbetet med att starta
seglingen. Ansökan av sanktion är på gång, eventuellt blir målgången flyttad
till utanför Grötvikshamn.

$7 K u rsverksamhet
Claes kollar om vi kan få bidrag från SBF samt tar kontakt med
Vuxenskolan. Vi är intresserade av att hålla utbildning i förarbevis och VHF
ev. GPS. Claes har "vilda" idéer om att starta studiecirklar i t.ex. bygga
bastuflotte mm.

$8 V i karie för sommaren
V ikarie för sommaren är klart.

g9 K o ntakter med föreningen Livbojen
Sven har haft kontakt med ordförande Carina Sjögren som avvisar
möjligheten att utnyttja Livbojens kiosk för kioskverksamhet under
sommaren. Sven gör ytterligare ett försök med Livbojen. Joakim kollar med
andra kontakter om vi kan hyra/köpa en kiosk. Styrelsen kollar vilka tillstånd
som behövs.

$10 Området vid mastskjulet, besked från kommunen
Ok för kommunen att klubben utnyttjar området vid mastskjulet enligt
avtalet. Gösta och Claes M ansvarar för nertagning av träd, innan arbete
påbörjas skall det anmälas till Länsstyrelsen. Styrelsen ser samtidigt över
ombyggnad och ev. nybyggnad av mastskjul.

$11 Synpunkter från medlemmar
Synpunkter från vissa medlemmar på småsaker har inkommit.
Befattningsbeskrivningar finns tillgängliga i klubbhuset. Styrelsen anser att
mindre reparationer invid den egna båtplatsen skall medlemmen själv kunna
lösa.

$12 Rapporter
• Hö s tmöte måste bokas för att vi skall få lokal. Förslag till tidpunkt

17/10 eller 24/10
• Bo m marna går inte att försäkra för annat än brand. Enligt tillverkaren

kan bommarna ligga kvar i vattnet över vintern. Förslag till höstmötet
att höja hyran för båtplatserna med 200 kronor som skall gå till en
fond för eventuella skador på bommarna. Samtliga bommar skall då
ligga i under vintern.
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• Djupet i inseglingsrännan skall kollas.
• Br ygga fem har ett antal bultar som är dåliga.
• Ul la-Maj städar klubblokalen.
• Kä l laren skall vara låst, &ysen skall tas bort klubben behöver

utrymmet.
• Ka j har ett förslag att den som rycker in som vikarie då någon uteblir

&ån sin vaktplikt skall få ersättning med samma belopp som
faktureras den som uteblivit från sin vakt. Beloppet betalas ut enligt
gällande skatteregler. Styrelsen arbetar efter dessa riktlinjer.

$13 Övrigt
• Sven har pratat med ansvarig för sjöräddningen i Halmstad angående

incidenten med båten som körde in i bryggan, tre knop gäller alla inne
i hamnen.

• Ol j n ing av bryggorna har diskuterats och styrelsen har beslutat att inte
göra detta.

• Ke nnet Elofsson har vägrat att justera årsmötesprotokollet då en
synpunkt &ån honom som besvarades på mötet inte kom med i
protokollet.

• De t har förekommit stenkastning på båtar i innerhamnen, ett förslag
för att förhindra detta är att lägga något lass matjord och plantera
något som förhindrar tillträde av kanten. Sven kollar med kommunen.

• Ingvar och Leif fixar sommarfest för bryggvärdarna.
• In g var fixar matsäck till nästa möte 3i6 på Skallkrokens hamn.

$14 Avslutning
Sven Palmkvist tackade för visat intresse och förklarade mötet avslutat.
¹sta möte hålls 2009-06-03 samling k1.18:30 i klubblokalen för gemensam
resa till Skallkrokens hamn.

Vid protokollet Justerat

Joakim Stare Svea Palmkvist



PROTOKOLL
Qrptvj+ g g ggl$g l$~ p Datum Protok ollsnr

2009-06-03 5

Styrelsemöte
Tid 2009-06-03

Plats Skallkrokens klubbstuga

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

Distribueras till Styrelsen + Hamnvärden

Nlöte® öppnande
Ordforande i Skallkrokens båtklubb Peter Gustafsson berättade om hur
klubben arbetade, kort sammanfattning i bilaga 1. Därefter hälsade Sven
Palmkvist alla välkomna och förklarade mötet öppnat.
Mötet godkände föreslagen dagordning.

fj2 Föregående protokoll
Styrelseprotokollet från den 2009-05-06 godkändes och lades till
handlingarna.

$3 Kassa rapport
Ordförande redogjorde för den ekonomiska ställningen. Finanserna ser bra ut,
inget oforutsätt sedan sist. Faktum från Rapp för ankarfästen till brygga tio
har kommit.

Flyttning av flytbryggan
Behandlades foregående möte, punkten stryks.

$5 Löpande underhåll av anläggningen

Dåliga bräder på klubbhuset är bytta och målade, gången in till klubbhuset
ses över. Bänkar utanför klubbhuset behöver lagas och målas.
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g6 Spangenberg
Vi har fått sanktion för seglingen som kommer att bli av den 15/8 om vädret
tillåter. Jan Bergkvist och Folke Berntsson kommer att arrangera seglingen
som kommer ha både start och målgång utanför Grötvik. Nytt för i år är att
det även kommer bli en familjeklass. Affischer är upptryckta.

$7 K o n takter med kommunen
Sven kommer att träffa kommunen den 4/6 och frågor som kommer
diskuteras är; Livbojens kiosk, åtgärder för att stoppa stenkastning på båtarna
&ån stenbrottskanten samt ytorna bakom mastskjulet.

Utökning av området vid mastskjulet
Sven tar upp denna &åga vid träffen med kommunen samt skriver till
Länsstyrelsen i angående trädfällning på dessa ytor.

g9 Rapporter
• Bå tägare som har båtplats längst in på brygga 5 vill förlänga

bommarna ca 2 meter till en kostnad på ca 1000:-/båtplats. Styrelsens
förslag är att det finansieras som en förhöjd båtplatshyra på de
berörda platserna med en avskrivningstid på 5 år.

• Kr a nen är besiktigad.
• An s variga för minitolvorna i hamnen vill flytta kran och brygga till en

plats innanför vår mastkran. De kommer med ett förslag till Ingvar.
• Da mtoaletten har varit låst ett par gånger, skall vi ha kodlås på

toaletterna? Ingvar kollar vad det skulle kosta.
• Ak t e rförtöjningarna på brygga tio klarade blåsten i förra veckan utan

problem. Ingvar håller i ett möte med båtägarna på brygga tio för att
kolla upp hur det fungerat.

• In ga klagomål på omflyttningarna som gjordes inför säsongen.
• Ny t rappa på brygga tio som kommunen ansvarar för.
• Va jer till mastkran behöver bytas.
• In g var vill att sommarvikarier rycker in under helgerna.
• St y relsen beslutade att klubben tar kostnaderna för självrisken på

2000:- för skador som uppkom då bommen på brygga fem gick av.

• In g var avser att arbeta fram till och med år 2010.

$10 Övrigt
• Vuxenskolan är kontaktad av Claes som kommer att träffa ansvarig

för utbildningarna. Skolan har förarbevisutbildning. Claes sköter
förhandlingarna och målet är att starta kurser till hösten.

• Klu bben är positiv till kioskverksamhet och arbetar för att få de
tillstånd som behövs.

• Jo akim kollar om vi kan få tag i en bod för kioskverksamhet samt
kollar med miljö och hälsa vilka tillstånd som behövs. Förslag på
kiosk kontakta Ingvar eller Joakim



$11 Avslutning
Sven Palmkvist tackade för visat intresse och förklarade mötet avslutat.
¹sta möte hålls 2009-09-02, k1.18:30 i klubblokalen.

Uid protokollet Justerat

Joakim Stare Sven Palmkvist



PROTOKOLL
Grötviks
Segelsällskap 2009-09-02 6

Styrelsemöte
2009-09-02

Plats Klubbstugan i Grötvik

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

Distribueras till Sty relsen+ Hamnvärden

P Mö tets öppnande
Sven Palmlmst hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat.
Mötet godkände föreslagen dagordning.

$2 Föregående protokoll
Styrelseprotokollet från dm 2009-06-03 godkändes och lades till
handlingarna.

Q K assarap port
Kassören redogjorde for den ekonomiska ställningen. Finanserna ser bra ut,
drygt en miljon i kassan, gästplatserna gav ca 30 tkr. Bosse tar kontakt med
Rapp, han har styrelsens mandat att släppa häl@en av det innestående
beloppet på faktunm från ombyggnad av brygga 10.

$4 Spangenberg
S pangenbergsseglingen inställd på grund av för få anmälda (inga ~ da ) .

Konfekten med kommunen
• Det är ok att börja röja skogsområdet vid sidan om mastskjulet, brev

har gått till Länsstyrelsen som inte har haft några kommentarer.
Styrelsen har beslutat att Ingvar får köpa en röjsåg för max 5000: 

• Styrelsen har beslutat att starta arbetet med att röja upp för den nya
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påtuppställningen, och det skall vara klart till våren 2010.

g6 S jöräddningens hus
Styrelsen är positiv till att ta över sjöräddningens båthus på samma villkor
som övriga byggnader på området, byggnaden skulle bland annat kunna
användas till servering av något slag.

$7 Rapporter
• Nå got mindre gästbåtar än normalt.
• Br ev har gått ut till de som står i båtplatskö som inte är medlemmar

och det har gett ca 30-40 nya medlemmar.
• Te l ia sätter upp en trådlös bredbandskoppling kostnadsfritt. Ingvar

kollar upp vad som gäller till nästa möte.
• Bå tp latserna på brygga 10 har fungerat mycket bra men det krävs två

nya platser på land, Ingvar vill kunna flytta om båtarna på land så att
det blir lättare för kranblilen vid sjösättning och upptagning.

• To l larps bygg kommer in med pris på ombyggnad av yttersta delen av
brygga 5.

• Va k t och semestervikarier har fungerat väl.

$8 Övrigt
• In g var tar kontakt med Skallkroken för att samordna nästa säsongs

muddring. Muddringen beslutades utföras i slutet av vintern.
• Re g lerna för vakthållningen gäller alla oavsett ålder mm.

Höstmötet föreslaget till den 17/10 kl 10.00.
• In g var kollar med Ekebacken om det går att boka årets ärtsoppa träff

till den 19/11.
• Cl a es har varit i kontakt med Vuxenskolan och vi kommer att hänvisa

till dem när det gäller förarbevis, kustskeppere har Vuxenskolan inga
planer på i dagsläget.

• In g var lägger ut på hemsidan att kurser går genom Vuxenskolan och
Sisu.

• In g var kommer sluta efter nästa säsong, styrelsen funderar på
efterträdare och hur det skulle kunna se ut.

g9 Avslutning
Sven Palmkvist tackade för visat intresse och förklarade mötet avslutat.
Nästa möte hålls 2009-10-07, k1.18:30 i klubblokalen.

Vid pyre ollet Justerat
!

/

Joakim Stare Sven Palmkvist



PROTOKOLL
Grötviks
S egelsällskap 2009-10-07 7

Styrelsemöte
Tid 2009-10-07

Plats Klubbstugan i Grötvik

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

Distribueras till Styr e lsen+ Hamnvärden

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

$2 Föregående protokoll
Styrelseprotokollet &ån den 2009-0942 godkändes och lades till
handlingarna

$3 Kasearap port
Kassören redogjorde for den ekonomiska ställningen. Finanserna ser bra ut,
över en miljon i kassan.

$4 INuddrlng 2010
Måndagen den 19 oktober har Ingvar genomgång med Skallkrokens hamn.
Vi skall även mäta djupet i våran hamn för att avgöra om muddring behövs
och i så. fall i vilken om&ttttittg.

$5 Båthuset
Sjöräddningen vill ha kvar båthuset i minst 2-3 år till. Samarbetsavtalet med
sjöräddningen gicks igenom och Sven tar upp styrelsens kommentarer med
sjöräddningen. Nyttjanderättsavtalet med kommunen gicks också igenom,
Sven skickar in ett förändrat avtalsforslag från styrelsen till kommunen.
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$6 Svar från Länsstyrelsen
Det skriftliga svaret från Länsstyrelsen tillåter klubben avverka området vid
mastskjulet 35 meter in från vägen. Ingvar har tagit in pris på att bana av och
fylla ut området. Det skall gå att ställa upp båtar och köra in med kranbil på
området. Styrelsen tar in pris från fler entreprenörer.

gT Höstmötet
Dagordningen som skickats ut gicks igenom, avgifter för gästplatser
diskuterades och styrelsens förslag är att båtar upp till 12 meter betalar 140: 
och båtar över 12 meter betalar 200:-.
Ingvar skriver om säsong 2009. Motionen om ombyggnad av slipen tas upp
på mötet.

$8 Ärtsoppa
Stefan Waltersson på sjöräddningen är ett förslag till föredragshållare till
ärtsoppeträff den 19 november.

g9 Rapporter
• Fö rankring av flytbryggan måste ses över, den sliter sig. Förslag att

bogsera in bryggan till kranen.
• Tr å dlöst nätverk skjuts upp till nästa år.
• El p roblem på brygga 5 efter högvattnet.
• He msidan får användas till utskick till medlemmarna, vi lämnar inte

ut medlemsregistret
• Ha l mstad bevakning har ställt frågan om vi vill ha bevakning under

vintersäsongen. Styrelsen anser inte att det är nödvändigt.

$10 Övrigt
• De t har kommit in önskemål om att driva någon typ av servering i

Grötvikshamn. Styrelsen är positiva till sådana förslag.
• Li v bojens bod är ett förslag till servering, Sven tar kontakt med

livbojen.
• Jo akim har lämnat ritning till Ingvar på nya ben till ett nytt mastskjul,

Ingvar tar in pris på smidesarbetet.
• In gvar kollar om klubben skall hålla vissa medlemmar med kaffe.

g11 Avslutning
Sven Palmkvist tackade för visat intresse och förklarade mötet avslutat.
Nästa möte hålls 2009-11-04, k1.18:30 i klubblokalen.

V' atl etrd yrot o Justerat

Joakim Stare Sven Palmkvist



PROTOKOLL
Grötviks Datum Protoko l lsnr

2009-11-04 8Segelsällskap

Styrelsemöte
Tid 2009-11-04

Plats Klubbstugan i Grötvik

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

Distribueras till Styr e lsen + Hamnvärden

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

g2 Föregaende protokoll
Styrelseprotokollet från den 2009-10-07 godkändes och lades till
handlingarna.

g3 Kassarapport
Kassören redogjorde för den ekonomiska ställningen. Finanserna ser bra ut,
cirka en miljon i kassan. Betalt reparationer av elsystemet på ca 18 000:-.

Muddring 2010?
Som det ser ut i dagsläget finns det inget behov av muddring. Styrelsen
gjorde en kontroll lodning av de kritiska områdena i hamninloppet samt inne
i hamnen som protokollfördes. Resultatet visade på ca 2,5 m. Ny lodning i
början av nästa år får avgöra om vi kan skjuta på muddringen ett år till.

$5 Utökning av omradet för uppställning, lägesrapport
Trädfällningen är i stort klar och vi håller på att ta in pris på avbaning och
utfyllnad av området. Området skall klara av uppställning av båtar samt
trafikering av mobilkran på vissa delar. Mastskjulets placering skall
diskuteras på nästa möte.
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$6 H ö stmötet, reflexioner
Höstmötet var lugnt och konstruktivt.

• Det beslutades att bommarna skall ligga kvar året runt och för att
bygga upp en skadefond ökar båtplatsavgiften med 200:- per år.

• Gäs tplatsavgiften ökar till 140:- för båtar upp till 12m och 200:- för
båtar som är längre än 12m.

• Mo ti on angående sjösättningsrampen diskuterades. Ingvar ansvarar
för att ett förslag tas fram om hur rampen skulle kunna byggas om.

• Bes lut om vi skall ha kvar Spangenbergsseglingen tas på årsmötet.

$7 N ytt avtalsförslag med kommunen
Stycket som behandlar utvecklingen av hamnen har reviderats.

$8 Tänkbart område för servicelintressenter
Två förslag till servering finns och Sven kollar med byggnadsnämnden vad
som gäller vid etablering av lokal för servering. Ansvarig politiker är positiva
till någon typ av servering inom hamnområdet.

g9 Luciakaffe
LuciakaAe söndagen den 13 december kl 10-12.

$10 Rapporter
• In g var har fått in ett pris på 12 000:- för smide till det nya

mastskjulet, ej galvat.
• Ön skemål om ny mastkran, Ingvar föreslår frågeställaren att skriva en

motion.
• Fl y tbryggan måste säkras, Ingvar kollar med Rapp.

)11 6vrigt
• Av s tängningsbom vid sjösättningsrampen kollas i samband med

utredningen om eventuell ombyggnad av rampen.
• In g var fixar julmat till nästa styrelsemöte den 2 december.

$12 Avslutning
Sven Palmkvist tackade för visat intresse och förklarade mötet avslutat.
Nästa möte hålls 2009-12-02, kl.18:30 i klubblokalen.

Vid p~ ko l let Justerat

j/
Joakim Stare Sven Palmkvist



PROTOKOLL
Grö viks Dstum Protoko Henr

Segelsällskap 2009-12-02 9

Styrelsemöte
Tid 2009-12-02

Klubbstugan 1 Grötvlk

l4hrvarande Sven Palmkvist (ordf.)
Bo Larsson
Clas Löfqvist
Gösta König
Thomas I~on
Claes Magnusson
Joakim Stare
Leif Gudmundsson
Ingvar Andersson (adjungerande)

Oistribueras till Styrelsen+ Hamnvärden

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

f2 F öregående protokoll
Styrelseprotokollet från den 2009-11-04 godkändes och lades till

$3 Kassarap port
Kassören redogjorde för den ekonomiska ställning:n. Finanserna ser bra ut,
inget oförutsätt sedan sist. Drygt 900 tkr i kassan, något bättre an satnma tid i
fjol.

$4 Muddring 2010?
Ingvar bevakar behovet av muddring till våren.

Utökning av området för uppställning, lägesrapport
Området har röjts så att det går att starta markarbetet, pris på markarbetet
skall vara skriftligt och det skall klart framgår vad som ingår. Leif kollar med
Anders Karlborg om vi kan ta massor från bergstäkten samt dumpa rötter
mm. Mastskjulsstöttorna är klara för galvning. Förslag att flytta mastskjulen
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så att de liggernärmre mastkranen. Detta skulle frigöra yta för
vinteruppstälining av fler båtar på det nya området

$6 Ansökan om dumpningstillstånd, iägesrapport
Dumpningstillståndet är på gång.

$? Nytt avtalsförslag med kommunen
Paragraf 5 och 19 angående servering och båthus har ändrats på mötet
Styrelsen ger Sven mandat att skriva på avtalet.

Diskussion med kommunen ang. byggande av service i hamnen

Sven har diskuterat med kommunen otn tillMigt bygglov för service.

$9 Servicebyggnad intressenter
Två Srslag på utSrande finns Sr tillQ11et Intressenterna får stå för alla
kostnader och tillstårid. Viiktigt att vi inte går in i för långa avtal. Styrelsen
vill ha in förslag till nästa styrelsemöte

$10 Samma trädesdagar

S~ d 20 ID e
3/2, 3/3, 7/4, 5/5, 2/6, 8/9 (Obs andra onsdagen i månaden), 6/10, 3/11 och
1/12. Mötet hålls i klubblokalen 18.30 om inget annat &amgår av kallelsen.

Ingvars rapporter

• Kommunen är villig att köra bort riset för 8 tkr +moms
• Låscylindrarna är bytta på, toaletterna.
• Rapp tittar på Srankringen av flytbryggan.
• Ingvar har fått klagomål på att det inte plockas undan efter

frukostmöten. Styrelsen uplxmmar till att lokalen skall vara städad
efter användandet Ingvar kollar upp om det behövs skyltar.



• St y relsen undersöker möjligheten att fylla på piren med sten längst ut
för att sedan kunna ta bort flotten.

• Ing var kollar med Stena Metall om de har kätting som vi kan
använda till att föranlas flotten med.

$13 Avslutning
Sven Palmkvist önskade god jul, tackade för visat intresse och förklarade
mötet avslutat
¹sta möte hålls 2010-02-03, kl.18:30 i klubblokalen.

Vid protokollet Justerat

Joakim Stare Sven Palmkvis


