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Grötviks Segelsällskap    Datum Protokoll nr
2019-10-02 8

Styrelsemöte

Tid 2019-10-02

Plats Hamnkontoret

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

Frånvarande Carl-Erik Svensson

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 2019-09-04 godkändes och lades till handlingarna. 

§3 Kassarapport
Likvida medel 1 189 tkr. 

§4 Tingsrätten stämning.
Genomgång av handlingar inför muntlig förberedelse avseende mål FT 716-19 den 3 
oktober. 
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§5 Brev från båtklubbarna i Halmstad till kommunen
Gemensam skrivelse mellan båtklubbarna i kommunen har skickats till kommunen. 
Bilaga.

§6 Upptagning
En upptagning har genomförts i regn, två återstår. Fungerar bra. 

§7 Webbkameran
Webbkamerorna har kommit igång nu efter serverflytt för GSS webbtjänster. 

§8 Datum för årsmöte
Beslutades att nästa årsmöte ska hållas den 21 mars 2020.

§9 Utbetalning av årsarvodet
Utbetalning av styrelsearvodet görs inom kort. 

§10 Ärtsoppekväll, föredrag
Ärtsoppeföredraget hålls i klubbstugan av radioveteranen Pelle Hörmander på ämnet 
”Från farbror Sven till traktorpulling”. 
Kostnaden för deltagarna tas ut i förskott. 

§11 Ändrat datum för mötet 6 november
Beslutades flyttas till 23 oktober med anledning av förberedelsetid inför höstmötet den 
9 november. 
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§12 Dans rapporter
En snickare håller på och utför arbete i hamnen utan kostnad för GSS. 
Kontakter med Samhällsbyggnadkontoret har hållits gällande skötsel av 
servicebyggnaden under vinterhalvåret samt förbättring av duscharrangemanget. 
Städkväll har hållits med gott resultat. 
Långvården håller på att organiseras bättre med uppmärkta platser. Beslutade föreslå 
höstmötet en avgift på 500 kr per år för plats på långvården.
Miljöstationens mottagning av spillolja och annat miljöfarligt är stängd. 
Björn har skaffat fram fem nya livbojar med fästen från Trygg Hansa. 

§13 Övrigt
Beslutade föreslå höstmötet att bibehålla nuvarande taxenivå för att utvärdera 
momseffekter nästa år. 
Beslutade att kontakt ska tas med valberedningen om fyllnadsval behöver göras på 
höstmötet med anledning av frånfälle.
Avtalsutkast från kommunen gicks igenom. 

§14 Mötets avslutande
Ordföranden tackade för visat intresse och god mötesanda. 
Mötet förklarades avslutat.

Vid protokollet Justeras

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