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Grötviks Segelsällskap    Datum Protokoll nr
2018-10-03 7

Styrelsemöte

Tid 2018-10-03

Plats Hamnkontoret

Närvarande Sven Palmkvist (ordf)
Björn Barsby 
Bo Bergkvist 
Urban Larsson
Johanna Räisänen 
Joakim Stare
Johan Sölve (sekr)
Dan Carlsson (adjungerad)

Frånvarande Anders Schager
Per Skoglund

Distribueras till Styrelsen och Hamnvärden

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

§2 Föregående protokoll
Styrelseprotokollet från 2018-09-05 godkändes och lades till handlingarna. 

§3 Kassarapport
Likvida medel 944 tkr. 

§4 Reflexioner från besöket i Getterön
Besöket var givande på flera sätt. 

§5 VA anslutningen, servicehuset, GC väg, lägesrapport
Markarbetena börjar bli slutförda och ny gatubelysning håller på att monteras. 
Inget nytt har framkommit från kommunen angående servicebyggnad. 
Vattenanslutningen är inte färdigställd ännu, provtagning pågår. 

§6 Avtal med kommunen, läge
Inget nytt har framkommit från kommunen angående nytt nyttjanderättsavtal.
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§7 Informationstavla
Färdigställs till våren

§8 Upptagning
Första båtupptagningen förlöpte väl. Nästa upptagning 13/10 är fullbokad. 

§9 Webbkamera 
Den beställda kameran ska bytas ut då det visade sig att den inte håller måttet.

§10 Bryggcaféet
Läget kring Bryggcaféet diskuterades. 

§11 Frågor för höstmötet, taxor, båtlängd, motioner, medlemmars uppförande, 
mm
Förslag på avgifter för husbilar och gästande båtar 200 kr, gästande båtar 12m eller 
längre 260 kr. Lågsäsong oktober-april 150 kr för samtliga. Denna avgiftsändring 
genomförs när ny servicebyggnad är i bruk. 
När det gäller båtlängder föreslås att för innerhamnen ska gälla största båtlängd 
samma som bomlängden. För ytterhamnen brygga 5, 6, utsida 8 och 10 ska gälla 
största båtlängd 2m längre än bomlängden. 
Angående olovlig biltrafik på hamnplanen tas detta upp på höstmötet. 

§12 Datum för höstmöte/årsmöte 2019
Datum för höstmöte 10 november och årsmöte 23 mars 2019. Gällande 
ärtsoppeföredrag preliminärt 15 november men det söks fortfarande lokal för detta. 

§13 Dans rapporter
Allt har fungerat bra. Ny trappa till källaren har byggts i betong. 

§14 Övrigt
Inga övriga frågor förelåg. 

Vid protokollet Justeras

………………………………… ……………………………………
Johan Sölve Sven Palmkvist


