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Grötviks Segelsällskap    Datum Protokoll nr
2017-02-08 1

Styrelsemöte

Tid 2017-02-08

Plats Hamnkontoret Grötvik

Närvarande Sven Palmkvist (ordf)
Thomas Larsson
Urban Larsson
Johanna Räisänen
Joakim Stare
Johan Sölve (sekr)
Dan Carlsson (adjungerad)

Frånvarande Björn Barsby
Bo Bergkvist
Anders Schager

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 2016-12-14 godkändes och lades till handlingarna.

§3 Kassarapport
Likvida medel 1407 tkr. 182 tkr är obetalt från årets fakturering. Kvar att amortera på 
lånet är 239 tkr. 

§4 Skrivelse till kommunen
Skrivelsen är undertecknad av hela styrelsen och skickas till kommunen. Kommunens 
nämnder har samordningsmöte den 16 februari och då finns Grötvik på dagordningen 
vilket är positivt. 
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§5 Deltagande i Seglardagen 2017-03-18 ?
Vi överväger att sända någon representant till Seglarförbundets Seglardagen i 
Göteborg den 18 mars. Beslutas på nästa möte. 

§6 Beställning av muddring
Muddring är beställd av Madsens Rederi att utföras så sent som möjligt i mars. 

§7 Vaktbokning
De förbättringar som krävs av vaktbokningen för att hantera dubbla vaktpass har visat 
sig mer komplicerade än förväntat. Styrelsen beslutade att ge Johan Sölve uppdrag att 
utföra förbättringarna på arbetstid med en budget på ca 5000 kr exkl moms. 

§8 Seglarskola 2017
Diskussion ska föras med Anders Widén om budget och förutsättningar för årets 
seglarskoleverksamhet. Styrelsen ställer sig positiv till en fortsättning. 

§9 Bryggcaféet 
Förutsättningar för Bryggcaféets verksamhet under sommaren diskuterades.

§10 Årsmötet, handlingar
Årsmöteshandlingarna gicks igenom och diskuterades. Även motionen till 
Seglarförbundet ska läggas med i handlingarna. 

§11 Motioner till årsmötet
En motion angående att avsluta medlemskapet i Svenska Seglarförbundet har 
inkommit. Eftersom styrelsen har lämnat in motion om avgiftsfrågan till Seglarförbundet 
föreslår styrelsen att motionen avslås. 
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§12 Dans rapporter
Arbete med att förbättra nya husbilsuppställningen har gjorts. Båtplatsmärken är 
beställda. Diskussion förs med kajakhotellet om flyttning. Kontakter har tagits med 
låsleverantör om bomsystem till parkeringen. 
GSS fyra separata elabonnemang på 25A vardera är betydligt billigare än det hade 
blivit att slå ihop dem till ett 100A-abonnemang.  

§13 Övrigt
Inga övriga frågor förelåg. 

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

Vid protokollet Justeras

………………………………… ……………………………………
Johan Sölve Sven Palmkvist
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Grötviks Segelsällskap    Datum Protokoll nr
2017-03-01 2

Styrelsemöte

Tid 2017-03-01

Plats Hamnkontoret Grötvik

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

Frånvarande Anders Schager
Dan Carlsson (adjungerad)

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 2017-02-08 godkändes och lades till handlingarna.

§3 Kassarapport
Likvida medel 1375 tkr. 140 tkr är obetalt från årets fakturering. Kvar att amortera på 
lånet är 233 tkr. 

§4 Skrivelse till kommunen, läge
Det har kommit positiva signaler om en lösning för VA-investering och servicebyggnad 
under kommande år. Budgetbeslut i kommunen fattas i juni. GSS kommer att försöka 
påverka kommunen att välja en bättre tillfällig lösning denna säsong.  
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§5 Deltagande i Seglardagen 2017-03-18
Styrelsen tar ställning till deltagande när Seglarförbundets styrelses förslag till 
behandling av GSS motion till Seglarförbundet blivit publicerat. 

§6 Skrivelse från Göran Westergren
Göran frågar hur styrelsen ser på betalning av avgiften till Seglarförbundet (SSF) om 
GSS motion avslås. 
Styrelsen avvaktar ställningstagande i frågan till efter SSF årsmöte på Seglardagen 
och kommer att föreslå GSS årsmöte att ge styrelsen mandat att utträda om SSF 
avslår GSS motion om förändrat avgiftsupplägg. 

§7 Seglarskola 2017. Skrivelse från Anders Widén
Styrelsen ställer sig positiv till Anders förslag på ekonomiskt upplägg för årets 
seglarskola och kommer att upprätta ett avtal. 

§8 Inför årsmötet, ev frågor
Inga frågor har uppkommit.

§9 Årsmötet tillkommande punkt. Sjöräddningen info.
Sjöräddningen ska få tillfälle på årsmötet att informera om rekrytering av nya 
sjöräddare. 

§10 Ställplatser inför säsongen, markering, el, mm
Ställplatserna håller på att förberedas inför säsongen. Ny kåpa till trasigt elskåp är 
beställt. 

§11 Dans rapporter
Under kommande vecka ska leverantörer ska titta på lösningar för parkeringsbom.
Kommunen ska vidtalas för buskröjning i hamnområdet. 
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§12 Övrigt
Diskuterade betalautomat för gästande husbilar och båtar inför säsongen. Johan Sölve 
tar fram underlag till nästa styrelsemöte. 

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

Vid protokollet Justeras

………………………………… ……………………………………
Johan Sölve Sven Palmkvist
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Grötviks Segelsällskap    Datum Protokoll nr
2017-04-05 3

Styrelsemöte

Tid 2017-04-05

Plats Hamnkontoret Grötvik

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

Frånvarande Bo Bergkvist
Anders Schager

Distribueras till Styrelsen och Hamnvärden

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

§2 Konstituering av styrelsen
Ordförande: Sven Palmkvist
Kassör: Johanna Räisänen
Sekreterare: Johan Sölve
Vaktansvarig: Johan Sölve
Miljöansvarig: Bo Bergqvist
Seglingsansvarig: Johan Sölve
Hamnansvarig: Joakim Stare
PR: Per Skoglund

§3 Firmatecknare
Styrelsen beslutar att styrelsens firma tecknas av Sven Palmkvist och Johanna 
Räisänen var för sig. 
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§4 Fördelning av styrelsearvoden
Styrelsearvodet är enligt beslut på årsmötet ett basbelopp som fördelas enligt 
föregående års procentsatser. 25% till ordförande, 22% till kassör, 15% till sekreterare, 
resterande 38% fördelas lika bland övriga styrelseledamöter. 

§5 Reflexioner från årsmötet
Ett välbesökt årsmöte med nya ansikten och bra diskussioner. Styrelsen har att ta tag i 
frågan om närvaro vid arbetsdagar enligt diskussion på årsmötet. 

§6 Föregående protokoll
Styrelseprotokollet från 2017-03-01 godkändes och lades till handlingarna.

§7 Kassarapport
Likvida medel 1395 tkr. 57 tkr är obetalt från årets fakturering. Kvar att amortera på 
lånet är 227 tkr. 

§8 Information till/från ny styrelseledamot
Nya ledamoten Per Skoglund presenterade sig. Ordföranden informerade om 
styrelsens arbetssätt och några aktuella frågor. 

§9 Betalautomat
Styrelsen beslutar att teckna avtal för betalautomat GoMarina för 10.000 kr ex moms 
plus förskott på 35.000 som räknas av mot transaktionskostnaden på 8%. 
Styrelsen beslutar att ge ordföranden mandat att teckna avtal om detta. 

§10 Rapport från Seglardagen 2017-03-18
Sven och Johan representerade GSS på Seglarförbundets årsmöte Seglardagen för att 
bevaka GSS motion om att endast medlemskategorin ”segelbåtsägare” skall omfattas 
av Seglarförbundets medlemsavgift istället för nuvarande upplägg där samtliga 
medlemmar räknas in i underlaget för medlemsavgiften. 
Seglardagen beslutade om avslag eller bordläggning av motionen och att Grötviks SS 
ingår i arbetsgruppen som kommer att lämna förslag om förnyade avgiftsstrukturer till 
Seglardagen 2018.

§11 Muddring rapport
Muddringen gick mycket bra. Sjöräddningen har hjälpt GSS att få fram ett utmärkt 
underlag med lodning av hela hamnen inför muddringen. Förutom en breddning av 
hamninloppet har det även blivit muddrat nedanför slipen och vid mastkranen. Arbetet 
utfördes av Peter Madsens Rederi.
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§12 Servicebyggnad, info från kommunen
Samhällsbyggnadskontoret har ett budgetäskande för både VA-anslutning och 
servicebyggnad inför årets budgetbeslut. 

§13 Aktiviteter under sommaren, bryggcaféet, seglarskolan,  mm
Avtal ska skrivas med Anders Widén inför säsongen. 

§14 Sjösättning
Sjösättning med kranbil sker 22 april, 29 april och 13 maj. 

§15 Dans rapporter
Förberedelserna för säsongen är i full gång. Leverantör för parkeringsbom ska lämna 
en offert. Hamnkontoret håller öppet måndagar och fredagar 

§16 Övrigt
Webbkamera för innerhamnen ska inköpas enligt önskemål från årsmötet.
Bygglov ska lämnas in för flytt av kajakhotellet till i närheten av slipen.
Beslutade tider för styrelsemöten 2017: 5/4, 3/5, 7/6, 2/8, 6/9, 4/10,1/11 och 6/12. 
Mötestiden är 18.30

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

Vid protokollet Justeras

………………………………… ……………………………………
Johan Sölve Sven Palmkvist
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Grötviks Segelsällskap    Datum Protokoll nr
2017-05-03 4

Styrelsemöte

Tid 2017-05-03

Plats Hamnkontoret Grötvik

Närvarande Sven Palmkvist (ordf)
Björn Barsby 
Bo Bergkvist 
Urban Larsson
Per Skoglund
Joakim Stare
Anders Schager
Johan Sölve (sekr)
Dan Carlsson (adjungerad)

Frånvarande Johanna Räisänen

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 2017-04-05 godkändes och lades till handlingarna. 

§3 Kassarapport
Likvida medel 1060 tkr efter att muddringen betalts med totalt 215 707 kr. Fortfarande 
har ett antal medlemmar inte betalat medlemsavgift och båtplats. Medlemmar utan 
båtplats stryks. Medlemmar med obetalda båtplatser får en slutlig påminnelse innan 
båtplatsen anses förverkad.
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§4 Betalautomat
Betalautomat från GoMarina är beställd med preliminär leveranstid vecka 21 vilket 
innebär att den ska kunna vara i drift i slutet av maj. 

§5 Elen i hamnen
Problem på några av bryggorna, en fas fattas på brygga 6, 8 och 10. Åtgärder pågår. 
Belysningen på brygga 5 och på andra ställen är ur funktion. Detta behandlas med 
kommunen. 

§6 Muddringsrapport, ekonomi, dokumentation
Muddringen gick utmärkt och klarade sig på en total kostnad på 215707 kr. 

§7 Bom för grusparkeringen
Great Security har inte återkommit med offert. Fler leverantörer ska vidtalas. 

§8 Fast VA-anslutning
Årets budgetbeslut i juni avgör om äskandet på 5,5 Mkr för VA-anslutning går igenom. 

§9 Aktiviteter under sommaren, bryggcaféet, seglarskolan,  mm
Avtal med Bryggcaféet är ännu inte skrivet. Frågor om nybyggda vindskyddsväggar, 
parkeringsplatser mm har tillkommit. 
Parterna är överens om att flytta kajakhotellet till intill sjösättningsrampen. 

§10 Planerat möte med ansvarig inom kommunen
Möte ska hållas med kommunens representant Magnus Rasmusson om aktuella frågor 
i hamnen. 

§11 Studiebesök i  juni?
Olika alternativ för hamnar att göra studiebesök i ska undersökas. 
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§12 Dans rapporter
Ett sjösättningstillfälle återstår. Många båtar är kvar på land, det kan bli fråga om ett 
extra tillfälle. Därefter en städkväll. Nya vattenslangar till bryggorna är inköpta.

§13 Övrigt
Inga övriga frågor.

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

Vid protokollet Justeras

………………………………… ……………………………………
Johan Sölve Sven Palmkvist
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Grötviks Segelsällskap    Datum Protokoll nr
2017-06-07 5

Styrelsemöte

Tid 2017-06-06

Plats Björkäng

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

Frånvarande Urban Larsson
Anders Schager

Distribueras till Styrelsen och Hamnvärden

Före mötet gjorde styrelsen ett studiebesök i Bua hamn där ordförande och hamnvärd i 
Båtfjordens Hamn med entusiasm berättade om sin verksamhet och hamnens 
utveckling med exempelvis ställplatser för husbilar och en välfungerande 
servicebyggnad.

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

§2 Föregående protokoll
Styrelseprotokollet från 2017-05-03 godkändes och lades till handlingarna. 

§3 Kassarapport
Likvida medel 947 tkr. Kvar att amortera på lånet är 216 tkr. 

§4 Betalautomat
Betalautomat från GoMarina för gästavgifter installeras preliminärt den 8 juni. 



PROTOKOLL �  ( � )2 3

§5 Rapport från möte med SSF
Johan Sölve deltog på ett första möte med Seglarförbundet för att diskutera förnyade 
avgiftsstrukturer. Bland annat redogjordes för GSS ståndpunkt som vi även motionerat 
om till Seglarförbundets årsmöte, nämligen att endast seglingsaktiva ska räknas in i 
underlaget för medlemsavgiften. 

§6 Bom för grusparkeringen
Parkeringsbom ska installeras av Great Security preliminärt vecka 25. Offertsumma 
120 tkr ex moms. Passagesystemet är förberett för att koppla på eventuell kommande 
servicebyggnad. 
Beslut om hur bomöppning ska hanteras fattas på delegation av hamnkapten, 
ordförande och sekreterare. 

§7 Fast VA-anslutning, lägesrapport
Budgetförslag fattas av fullmäktige den 20 juni. I Femklöverns budgetförslag finns 5,5 
milj avsatt för VA-anslutning, medan Socialdemokraternas budgetförslag inte har några 
medel för detta. 

§8 Bygglov för ny placering kajakhotell
Bygglovsansökan för ny placering vid sjösättningsrampen är inlämnad. 

§9 Avtal med Anders Widén om seglarskola
Seglarskoleverksamheten ska ersätts med 13600 kr enligt ett avtal som tecknas med 
Widén. 

§10 Planerat möte med ansvarig inom kommunen
Möte ska hållas med Magnus Rasmusson på kommunen som fortfarande inte bokat in 
det. 

§11 Dans rapporter
Alla båtar som ska sjösättas är sjösatta. Lite dålig uppslutning på städdag den 1 juni 
men det behöver informeras bättre om sådant via e-post och SMS, endast hemsidan 
räcker inte. 
Elanslutning till nya ställplatserna behöver ändras för att klara belastningen. 



PROTOKOLL �  ( � )3 3

§12 Övrigt
• Motion har lämnats in i god tid inför höstmötet gällande att tillåta biltrafik på 

hamnplanen. 
• Sjöräddningen gör anspråk på parkeringsrätt vid båthuset. Dokumentation för att 

styrka detta ska tas fram av Sjöräddningen. 
• Driftskostnad för Grötviks webb för 290 kr/mån ex moms godkänns. 
• Eftersom GSS inte längre har dispens från att deklarera som ideell förening får vi 

nu skatta för skattepliktiga intäkter på 141 tkr under verksamhetsåret 2016, vilket 
främst omfattar intäkter från gästavgifter från husbilar båtar med avdrag för 
kostnader som har med dessa intäkter att göra. Det innebär att vi får betala ca 31 
tkr i skatt för 2016. 

• Nästa styrelsemöte flyttas fram en vecka till 9 augusti. 

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

Vid protokollet Justeras

………………………………… ……………………………………
Johan Sölve Sven Palmkvist
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Grötviks Segelsällskap    Datum Protokoll nr
2017-09-06 6

Styrelsemöte

Tid 2017-09-06

Plats Hamnkontoret

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

Frånvarande Urban Larsson
Anders Schager

Distribueras till Styrelsen och Hamnvärden

Styrelsemötet 2017-08-09 ställdes in pga semestrar. 

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

§2 Föregående protokoll
Styrelseprotokollet från 2017-06-06 godkändes och lades till handlingarna. 

§3 Kassarapport
Likvida medel 756 tkr. Kvar att amortera på lånet är 198 tkr. Det ekonomiska läget är 
ljust. 

§4 Betalautomat
Betalautomaten har fungerat mycket bra under säsongen. Ca 580 husbilar och 150 
båtar har betalat med automaten sedan den togs i bruk i mitten av juni. Vissa som 
anlänt tidigt och betalat före kl 13 har reagerat på att betalningen gäller till och med 
innevarande dag istället för nästa dag som förväntat men vi håller kvar bryttiden tills 
vidare.  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§5 Sommaren i stort
Bra sommar trots lite sämre väder. Räddningstjänsten har gjort brandinspektion på 
ställplatsen och haft lite synpunkter på avstånden. 

§6 Husbilsbeläggningen
Beläggningen ökar trots vädret. En del negativa reaktioner på toalettsituationen.

§7 Rapport från möte med kommunen
Möte med Ola Salomonsson (utsedd till ansvarig kontaktperson på kommunen) och 
Magnus Rasmusson på Teknik och fritid för avstämningar med Sven och Dan. GSS 
framförde önskemålet att VA-anslutning ska påbörjas så fort som möjligt 2018. Staket 
kring bron ska renoveras av kommunen. Överenskommelse träffades om att 
kommunen renoverar all elanläggning inkl belysning, el på bryggor och i byggnader, 
och därefter tas ställning till om GSS tar över ansvaret för elanläggningen. 

§8 Hur driva frågan om VA och ny servicebyggnad
Teknik och Fritid ska undersöka skicket på nuvarande byggnad och möjligheterna att 
renovera byggnaden. GSS ståndpunkt är att ny servicebyggnad behövs. Sven, Joakim 
och Dan driver frågan gentemot kommunen för bästa möjliga lösning. 

§9 Svenska Seglarförbundet om ny taxekonstruktion, lägesrapport
Inget har hänt över sommaren.

§10 Spangenberg
Det saknades förutsättningar att genomföra arrangemanget. Inför nästa år behövs mer 
engagemang. 

§11 Bom
Parkeringsbommen har fungerat bra från att den togs i bruk i mitten av juli. Den hålls 
fortsatt stängd framöver för att minska risken för stölder.  

§12 Brev från stugföreningen
Stugföreningen har haft skriftväxling om kostnader för öppning av parkeringsbommen 
och öppnar samtidigt för att diskutera om att vara med och dela på driftkostnader i 
Grötvik. Avgift för parkeringsbommen kommer att behandlas på höstmötet. 

§13 Bryggcaféets verksamhet under sommaren
Bryggcaféet har haft en diger verksamhet under sommaren med föredrag, jolleskola 
etc. De har även varit behjälpliga med att lämna ut duschnyckel till gäster etc. 
Det har varit en del incidenter och konflikter. Flera skrivelser har kommit till styrelsen 
om otrevligt bemötande från Bryggcaféet i samband med föreläsningar och andra 
sammanhang. 
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§14 Motion om tillgång till hamnplan med bil
Styrelsen föreslår avslag på motionen eftersom behörig trafik är tillåten redan nu och 
på grund av att allmän biltrafik ska begränsas på hamnplanen av säkerhets- och 
trivselskäl. 

§15 Tid för höstmöte/årsmöte
Höstmöte 11 november. Årsmöte 14 april. 

§16 Tid för Ärtsoppekväll med föredrag
Torsdag 23 november kl 19. Förslag på föredragshållare diskuterades. 

§17 Ändrad mötestid för styrelsen i oktober
Flyttas till 27/9

§18 Dans rapporter
Datum för upptagning 21/9, 28/9, 7/10 och 21/10. Bomupptagning 28/10 på brygga 5. 

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

Vid protokollet Justeras

………………………………… ……………………………………
Johan Sölve Sven Palmkvist
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Grötviks Segelsällskap    Datum Protokoll nr
2017-09-27 7

Styrelsemöte

Tid 2017-09-27

Plats Hamnkontoret

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

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 2017-09-06 godkändes och lades till handlingarna. 

§3 Kassarapport
Likvida medel 704 tkr. Kvar att amortera på lånet är 198 tkr. Det ekonomiska läget är 
fortsatt ljust. 

§4 Höstmötet 2017-11-11
• Motioner
Inga nya motioner har inkommit. Sista datum är 1 oktober. 
• Taxejusteringar
Endast P-bom 200 kr. 
Båtplatsinnehavare får möjlighet att  ta ut en kodbricka för parkeringsbommen utan 
kostnad utöver depositionen, för att få samma möjlighet att öppna som man har med 
SMS. 
• Övrigt
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§5 Olovlig upplåtelse av båtplats
Det har varit en incident med en sjunken båt i innerhamnen. Det visade sig att båten 
låg på en lånad plats. Detta är ett brott mot ordningsföreskrifterna eftersom all 
andrahandsuthyrning eller utlåning av båtplatser ska hanteras av GSS. Båtplatsavtalet 
för den aktuella båtplatsen kommer därmed att hävas i enlighet med 
ordningsföreskrifterna. 

§6 Ärtsoppekväll 2017-11-23 med föredrag
Fler alternativa föredragshållare diskuterades. 

§7 Upptagning
Båtupptagningen flyter på bra. 

§8 Dans rapporter
Ola Salomonsson på kommunen har hört av sig och vädjat om att parkeringsbommen 
öppnas på grund av att några stugägare hört av sig till kommunen med klagomål. 
Eftersom området är tillgängligt för allmänheten och de som har behov av att komma in 
med bil kan lösa det med nyckelbricka eller SMS ser GSS ingen anledning att öppna 
parkeringsbommen, i synnerhet som den har en stöldskyddande effekt och att biltrafik 
ska minimeras bland uppställda båtar.

§9 Övrigt
Nästa möte flyttas till 2017-11-08 på grund av höstlov. 

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

Vid protokollet Justeras

………………………………… ……………………………………
Johan Sölve Sven Palmkvist
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Grötviks Segelsällskap    Datum Protokoll nr
2017-11-08 8

Styrelsemöte

Tid 2017-11-08

Plats Hamnkontoret

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

Frånvarande Per Skoglund
Urban Larsson

Distribueras till Styrelsen och Hamnvärden

§1 Mötets öppnande
Mötet inleddes med en tyst minut för förre styrelsemedlemmen Kai Adolfsson som 
avlidit nyligen. 
Ordförande hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat. Mötet godkände 
föreslagen dagordning.

§2 Föregående protokoll
Styrelseprotokollet från 2017-09-27 godkändes och lades till handlingarna. 

§3 Kassarapport
Likvida medel 652 tkr. Kvar att amortera på lånet är 186 tkr.

§4 Fakturering
Faktureringen ska göras innan november är slut. 
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§5 Höstmötet 2017-11-11
• Motioner
Inga nya motioner har inkommit.
• Taxejusteringar
Endast P-bom 200 kr. 
Båtplatsinnehavare får möjlighet att  ta ut en kodbricka för parkeringsbommen utan 
kostnad utöver depositionen, för att få samma möjlighet att öppna som man har med 
SMS. 
• Ekonomisk prognos gicks igenom

§6 Ärtsoppekväll 2017-11-23 med föredrag
Patrik Leonardsson kommer att hålla föredrag om Halländska öar i Söndrums Folkets 
hus. 

§7 Upptagning
Alla båtar är upptagna med kran. Bomupptagningen fick ställas in pga hårt väder men 
görs senare. 

§8 VA-anslutning och servicebyggnad
Sven, Dan och Joakim har haft möte med Niklas Simonsson och Robert Palm på 
kommunen. Jenny Hemberg är projektledare men var inte närvarande. Det finns 5,5 
milj budgeterat för VA-anslutning och kommunen har som mål att det ska vara klart till 
säsongens början. Anläggningen dimensioneras för att klara framtida utveckling av 
Grötvik. GSS påminde om behovet av cykelbana. 
Angående servicebyggnad ska GSS ta fram förslag på lösning för servicebyggnad. 
På mötet påminde GSS även om övriga behov i Grötvik gällande reparation av staket 
vid stenbrotten, reparation av vågbrytaren, nytt avtal och andra frågor som GSS påtalat 
under åren. 

§9 Seglarskola 2018? Avtal
Seglarskolan hade knappt hälften så många deltagare som det var planerat. Avtalet 
kommer att sägas upp för nästa sommar. 

§10 Bryggcaféet
Bryggcaféet har avtal för verksamheten även under 2018.
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§11 Dans rapporter
Trapporna och staketen vid bron har renoverats. 
Vattnet på bryggor och båtuppställningsplatserna är avstängt pga frostrisk. 
Belysningen i hamnen håller på att repareras. Alla armaturer byts ut till led. 
Under nästa säsong ska flytelementen på förtöjningsbommarna börja bytas ut till bättre 
flytelement. 

§12 Datum för decembersammanträdet
Flyttas till 13 december pga ordförandens förhinder. 

§13 Sammanträdesdagar 2018
Styrelsemöten 2018 hålls 0207, 0307, 0404, 0502, 0613, 0905, 1003, 1107, 1205

§14 Övrigt
Inga övriga frågor förelåg. 

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

Vid protokollet Justeras

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



PROTOKOLL �  ( � )1 2

Grötviks Segelsällskap    Datum Protokoll nr
2017-12-13 9

Styrelsemöte

Tid 2017-12-13

Plats Hamnkontoret

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

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 2017-11-08 godkändes och lades till handlingarna. 

§3 Kassarapport
Likvida medel 746 tkr. Kvar att amortera på lånet är 181 tkr.

§4 Höstmötet 2017-11-11, utvärdering/reflexioner
Mötet förlöpte bra i god anda. 

§5 Ärtsoppekväll 2017-11-23 reflexioner
Mycket fint och uppskattat föredrag av Patrik Leonardsson. 

§6 Varumärket ”Grötvik”
Diskuterades utveckling av Grötviks varumärke. 
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§7 Nyttjanderättsavtalet med kommunen
Befintligt avtal med kommunen går ut i slutet av 2019 och nytt avtal förhandlas i god tid 
innan dess.  
Kontakter med kommunen angående VA-anslutning och förberedelser för eventuell ny 
servicebyggnad fortgår med ambitionen att ha en färdig lösning till säsongen 2018. 

§8 Kommande års verksamhetsplan, att fastställas på årsmötet. 
Föregående plan finns som bilaga till årsmöteshandlingarna 2017. Arbete med att 
förbereda en ny verksamhetsplan pågår. Dan fick i uppdrag att lägga förslag till 
kommande möte om vad som skall ingå i planen.

§9 Medlemskap i Svenska Seglarförbundet ?
Beslutades genom votering att utträda ur Svenska Seglarförbundet enligt mandat givet 
av årsmötet 2017 §18, med avsikten att gå med igen om avgiftsstrukturen förändras. 
Johan Sölve reserverade sig mot beslutet att utträda. 

§10 Muddringsläget
Skallkroken har tagit kontakt för att samordna muddringen. Muddring är beställd till 
mitten/slutet av mars

§11 Möte med stugföreningen
Delar av styrelsen har haft möte med stugföreningen för att diskutera gemensamma 
intressen och kostnader i området. Det var ett möte i god anda, och diskussionerna ska 
fortsätta under våren för att formalisera och reglera mellanhavandena mellan GSS och 
stugföreningen. 

§12 Övrigt
Inga övriga frågor förelåg. 

§13 Mötets avslutande
Ordföranden tackade för visat intresse och god mötesanda samt förklarade mötet 
avslutat, och önskade styrelsen en god jul och gott nytt år. 

Vid protokollet Justeras

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


