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2019-05-15 4

Styrelsemöte

Tid 2019-05-15

Plats Hamnkontoret

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

Frånvarande 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 2019-04-03 godkändes och lades till handlingarna. 

§3 Kassarapport
Likvida medel 1 211 tkr.

§4 Muddringsrapport till länsstyrelsen, anmälan av muddring 2020
Muddringsrapport har skickats in och samtidigt har muddring för 2020 föranmälts. 

§5 VA-anslutningen, belysning, servicehuset, GC väg, lägesrapport
Servicehuset håller på att byggas, taket är lagt och ytterväggar håller på att kläs in. 
Förhoppning är att det ska kunna stå klart innan midsommar. 
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§6 Ny service i hamnen, ev investeringar
Diskuterades elförsörjning för brygga 5 och husbilsplatser genom investering av ny 
anslutning för kommande elbehov som en utveckling av Grötvik. 
Styrelsen beslutar att anslå 50 000 kr exkl moms för investeringen.

§7 Avtal med kommunen, läge
Initialt möte med kommunen har hållits med genomgång om bakgrund kring nuvarande 
avtal som underlag till nytt avtal. 

§8 Webkamera innerhamnen
Inga framsteg i frågan. 

§9 Sjösättning
Flyter på bra, sista sjösättning med lastbilskran kommande lördag. 

§10 Studiebesök kommande styrelsemöte, 2019-06-05
Vejbystrand välkomnar oss för studiebesök i hamnen i samband med nästa 
styrelsemöte.  

§11 Dans rapporter
En del av de nya flytelementen på brygga 5 har gett lite problem pga tillverkningsfel. 
Reklamation pågår.

§12 Övrigt
Seglarskola i samarbete med HSS blir inte av pga planeringsproblem. Ny diskussion 
tas upp inför nästa sommar. 
HSS har bjudit in klubbar till samverkansmöte angående den sjömack som har 
kommunen just stängt. 

§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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