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Grötviks Segelsällskap    Datum Protokoll nr
2018-11-07 8

Styrelsemöte

Tid 2018-11-07

Plats Hamnkontoret

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

Frånvarande Urban Larsson
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 2018-10-03 godkändes och lades till handlingarna. 

§3 Kassarapport
Likvida medel 868 tkr. 
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§4 VA anslutningen, servicehuset, GC väg, lägesrapport
Kommunen håller fortfarande på att spola ledningarna då det fortfarande är 
bakterieproblem i de nya ledningarna. Det är alltså inte inkopplat vilket innebär att 
tillgången på vatten nu är avstängd på bryggor och uppställningsplats. 
Kommunen har inlett förberedelser för att riva servicebyggnaden. En ny byggnad på 
80-85 kvm projekteras av kommunen i samråd med GSS. Byggnaden utformas av 
Fredblads Arkitekter. 
Belysningen vid GC-vägen är inte tänd än men är glädjande nog i användning. 

§5 Avtal med kommunen, läge
Inget nytt från kommunen angående innehållet i nytt avtal. 

§6 Informationstavla
Tas upp igen till våren.

§7 Upptagning
Alla större båtar är uppe. Upptagningen med kranbil har fungerat bra. 

§8 Webbkamera 
Kameran är returnerad och ny ska beställas. 

§9 Muddring
Beslutades att ansöka om ökad muddringsvolym. Rederi Peter Madsen är inbokade för 
muddring så sent som möjligt innan siste mars. 

§10 Kajakhotellet
Beslutades att säga upp arrendeavtalet före siste december på grund av att GSS 
nyttjanderättsavtal är uppsagt. 

§11 Bygglov kontoret
Ansökan om förlängning av tillfälligt bygglov för hamnkontoret med 10 år har lämnats 
in. 

§12 Ärtsoppekvällen
Arrangeras den 15 november kl 19.00 på Bastaskär. Lennart Jonsson som var inbokad 
har fått förhinder av hälsoskäl. I hans ställe kommer Lasse Ohlsson att berätta om om 
sjöfarten i Halmstad. 

§13 Bryggcaféet
Diskuterades Bryggcaféets förehavanden. 
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§14 Stadgefråga
Diskuterades en stadgefråga inför årsmötet.

§15 Frågor för höstmötet, taxor, båtlängd, motioner, medlemmars uppförande, 
mm
Det är problem med uppslutningen vid arbetsdagar för upptagning och iläggning av 
bommar vid vissa bryggor. Diskuterades olika lösningar för att stävja detta.
Tas upp för diskussion på årsmötet. 

§16 Flyttning av decembermötet
Nästa styrelsemöte flyttas till 12 december.

§17 Dans rapporter
Vid bomiläggning kommer mobilkran att provas för brygga 8 och 10. 
Mycket tid har lagts på praktiska frågor kring servicebyggnad, VA-anslutning etc vilket 
gör att tiden inte riktigt räcker till för annat. 

§18 Övrigt
Genomgång av ekonomisk prognos inför höstmötet.

§19 Mötets avslutande
Ordföranden tackade för visat intresse och god mötesanda samt förklarade mötet 
avslutat.

Vid protokollet Justeras

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


