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Grötviks Segelsällskap    Datum
2019-11-09

Höstmöte

Tid 2019-11-09 kl 10.00

Plats Folkets hus, Söndrum

§1 Val av ordförande och sekreterare för mötet
Ordförande hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat. Till mötets ordförande 
valdes Sven Palmkvist och till sekreterare valdes Johan Sölve.

§2 Val av protokollsjusterare och rösträknare
Anders Schager och Bo Bergkvist valdes att justera protokollet och vara rösträknare. 

§3 Fastställande av röstlängd
Röstlängd i form av medlemsförteckning på nätet finns tillgänglig att använda vid 
behov, vilket godkändes av mötet. 

§4 Fråga om mötets behöriga utlysande
Kallelse till föreningsmöte skall ske skriftligen och vara medlemmarna tillhanda senast 
14 dagar före mötet. Kallelsen ska ske per post eller till den som så önskar via e-post. 
Mötet ansåg att det varit utlyst på behörigt sätt.

§5 Fastställande av dagordning
Efter föreslagna tillägg om vakthållningen under punkten om säsongen 2019 och om 
information om motionstid under punkten om motioner godkändes dagordningen av 
mötet.  
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§6 Säsongen 2019
Vakthållningen har fungerat mindre bra enligt en medlem som har gått ensam som 
ersättare vid flera vaktpass. Fakturor kommer att skickas till de som inte fullgjort sitt 
vaktpass och inte lyckats ordna med ersättare. Det är varje båtplatsinnehavares ansvar 
att ordna med ersättare vid förhinder, och om detta inte lyckas blir man 
betalningsskyldig för utebliven vakt. Alla båtpatsinnehavare har möjlighet att boka ett 
passande datum för vaktgång. 
Det har varit en bra säsong överlag. De 14 husbilsplatserna har varit välbelagda (1375 
nätter hittills) och ett gott antal gästande båtar (300 nätter) vilket är något fler än förra 
året.
Den nya servicebyggnaden har tagits i bruk under säsongen och det har fungerat 
mycket bra. 
Ken Karlsson har startat Grötviks Hamnkrog under säsongen. Verksamheten har varit 
välbesökt och ett mycket uppskattat tillskott till Grötvik. 

§7 Ekonomisk redovisning
Kassören Johanna Räisänen redogjorde för aktuell resultaträkning och prognos för 
resten av året. Totala intäkter för året prognostiseras till 1420 tkr och kostnader före 
avskrivningar och räntor 1083 tkr exkl moms. Den största kostnadsposten är muddring 
med 197 tkr exkl moms. 
Prognosen för årets resultat är 122 tkr vinst, efter skatt på vinsten för gästbåtar och 
husbilar. 
Föreningen har blivit redovisningsskyldig för moms under året vilket påverkar resultatet 
både positivt på kostnadssidan genom momsavdrag som minskar kostnaderna och 
negativt på intäktssidan genom momspåslag som ska räknas bort från intäkterna. Årets 
båtplatsavgifter fakturerades under föregående år vilket innebär att de inte varit 
momspliktiga. 

§8 Motioner
Inga motioner har lämnats in senast 1 oktober. 
Förslag från mötet att påminna om motionstiden inför medlemsmötet besvarades med 
att motionstiden framgår av stadgarna.
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§9 Momspliktighet
Grötviks Segelsällskap blev från och med 2019 redovisningsskyldig för moms. 
Styrelsen har analyserat hur detta kan komma att påverka vår ekonomi, bl a för 
hamnavgifter. Medlemsavgifter och sådant som direkt berör själva 
medlemsverksamheten såsom hyra av möteslokal omfattas inte av momsplikten, men 
båtplatsavgifter är momspliktiga. Å andra sidan är kostnader för underhåll och externa 
tjänster avdragsgilla för moms. 
Styrelsen utvärderar under kommande verksamhetsår vilka konsekvenser 
momspliktigheten får för föreningens ekonomi, och med ledning av detta kan styrelsen 
komma att föreslå eventuella taxejusteringar för att kompensera för momseffekter..

§10 Fastställande av avgifter, taxejusteringar
Styrelsen föreslår följande:
Avgift för uppställning av båtar vintertid på ”Långvården” vilket är uppställningsplatsen 
på höjden norr om fiskestugorna och gräsområdet mellan fiskestugorna och brygga 9 
införs med 500 kr/år. 
Mötet beslutade enligt styrelsens förslag. Inför kommande säsong kommer 
”Långvården” att rustas upp.

§11 Fyllnadsval av en ordinarie ledamot till valberedningen
Valberedningen föreslår Roger Persson. 
Mötet beslutade välja Roger Persson till ordinarie ledamot i valberedningen

§12 Muddring
GSS har dispens från Länsstyrelsen för dumpning av muddrad sand strax utanför 
hamnen. På grund av ökad igensandning har styrelsen lämnat in en ansökan om en 
fördubbling av mängden muddermassor.
Muddring kommer att genomföras under våren. 

§13 Förhandlingar med kommunen ang nytt avtal för GSS 
Styrelsen har haft fortlöpande diskussioner med kommunen om nytt nyttjandeavtal som 
ska vara klart inför årsskiftet. Förhandlingarna fortsätter. 

§14 Fast VA-anslutning, ny servicebyggnad, ny GC-väg till hamnen
VA-anslutning, ny servicebyggnad och ny gång- och cykelväg har färdigställts av 
kommunen under året. Dessa projekt har GSS kämpat för under lång tid och är 
betydelsefulla för Grötviks utveckling. 
Belysning i innerhamnen och längs vägen är äntligen åtgärdad genom GSS försorg.
Fiberanslutning är pågående i väntan på avtal.
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§15 Sjö- och torrsättning 2020
Datum m.m. meddelas på hemsidan.
Förslag från mötet att reservdatum för upptagning och isättning av bommar fastställs 
redan från början för att underlätta planering för båtplatsinnehavarna. 

§16 Utveckling av Grötvik
Medlemmarna Agneta Lindberg och Folke Berntsson föreslog att formera en 
arbetsgrupp för bastu i Grötvik. Information läggs upp på hemsidan. 

§17 Datum för årsmöte 2020
Årsmöte hålls 2020-03-21 kl 10.00 i Söndrums Folkets hus. 
Motionstiden inför årsmötet är enligt stadgarna senast 1 februari. 

§18 Övrigt
Information om ärtsoppeföredrag av Pelle Hörmander den 21 november kl 19.00 i 
klubbstugan.
Styrelsen lade fram ett förslag om att upphöra med kallelser via brevutskick och endast 
kalla via e-post. Beslut fattas på årsmötet. 

§19 Avslutning
Ordförande Sven Palmkvist tackade för visat intresse och förklarade mötet avslutat.

Vid protokollet

…………………………………
Johan Sölve

Justeras

…………………………………… ……………………………………

Anders Schager Bo Bergkvist



Grötviks Segelsällskap

Tusental kronor UTFALL
UTFALL BUDGET OKTOBER PROGNOS

Intäkter 2018 2019 2019 2019

Medlemsavgifter 155 155 148 148
Båtplatsavgifter 945 930 874 889
Gästhamn 47 40 46 46
Kran & Ramp 19 15 2 2
Husbilar 220 225 213 225
Kommunalt bidrag 52 52 53 53
Övriga intäkter 14 11 13 57
Summa Intäkter 1452 1428 1349 1420

Kostnader
Lokalkostnader, renhålln 29 25 14 17
Arrende 31 31 31 31
El 88 72 52 64
Reparation fastighet/anl 18 20 19 19
Muddring 311 255 197 197
Reparation & Underhåll 150 200 85 135
Förbrukningsinventarier 12 10 15 20
Förbrukningsmaterial 6 8 14 16
Kommunikation 8 8 7 9
Försäkring 6 6 6 6
Maskin- o transportkostn 1 0 0 5
Kontorskostnader 9 10 10 15
Telefon 18 15 9 12
Porto 4 10 2 5
Styrelsearvoden 45 70 70 70
Allmänna möten 9 10 6 10
Medlemsavgifter 41 37 40 40
Övriga kostnader 57 50 68 126
Löner 207 225 169 211
Arbetsgivaravgift 69 80 62 75
Summa kostnader 1119  1142  876 1083

 
Resultat före avskrivn. 333  286 473 337

Avskrivningar 224 215 215 215

Ränteintäkter & kostnader 4 0 0 0
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 RESULTAT före skatt 105 71 258 122

Skatt 20

RESULTAT efter skatt 85 258 122

Kommentarer
• Till prognos 2019 minskar båtplatsintäkterna, en följd av momsskyldigheten.  
• Husbilsintäkterna ser ut att öka mot 2018, trots momspåverkan. 
• I övrig intäkt som är markerad återfinns vidarefakturering av kranlyft hösten 

2019.  
• Motsvarande kostnad återfinns under övriga kostnader. 
• Muddringskostnader blev något billigare än budgeterat. 

• Reparation och underhåll ligger något under fjolåret och under budget. 
• Övriga kostnader har ökat i år. I denna post finns vidarefakturering (44 tkr se 

ovan kommentar), 
• samt kostnader för momsexpert för övervägande av överklagan momsplikt. 

• Avskrivningarna ser ut att öka i år. Vi får se hur totalen för årets investeringar 
slutar på, när vi fått alla fakturor. 

• För 2018 blir det ingen skatt som belastar 2019 års resultat. 

• Prognos för 2019 ser ut att hamna på ett postivit resultat på runt 122 tkr
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