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Grötviks Segelsällskap    Datum Protokoll nr
2019-10-23 9

Styrelsemöte

Tid 2019-10-23

Plats Hamnkontoret

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

Frånvarande Joakim Stare

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 2019-10-02 godkändes och lades till handlingarna. 

§3 Kassarapport
Likvida medel 1 142 tkr. 

§4 Tingsrätten stämning
Genomgång och diskussion om förberedande förhandling som hölls den 3 oktober. 

§5 Upptagning
Upptagning med kranbil har flutit på bra. Sista upptagningen var den 19/10. 

§6 Webbkameran
Driftstörning på webbkamerorna just nu på grund av kommunikationsproblem mellan 
kamera och server. Felsökning pågår. 
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§7 Reparation av bryggor, lägesrapport
Brygga 7 är renoverad med nya gångbrädor. Arbetet fortsätter med brygga 1, 2 och 3 i 
innerhamnen. 

§8 Inför höstmötet den 9 november
Kallelse och dagordning gicks igenom. 

§9 Ärtsoppekväll 21 november
Föredrag med Pelle Hörmander är inbokad, anmälningar görs med förskottsbetalning. 

§10 Dans rapporter
Förtöjningsbommar på de flesta bryggorna tas upp kommande lördag. 

§11 Övrigt
Kommunens reviderade avtalsförslag gicks igenom.
Faktura för reparation av gatubelysning och matning till innerhamnen på 120 000 kr har 
inkommit. Beslutade betala fakturan och att krav ska ställas mot kommunen som hade 
ansvar för den delen av elanläggningen.
Ett förslag om att arrangera seglarskola kommande sommar i samarbete med 
Halmstads Segelsällskap har inkommit. Styrelsen ställer sig positiv till detta. 
Ansökan om utökad muddringsvolym är skriven och ska skickas till Länsstyrelsen. 
Kontakt ska tas snarast med valberedningen om behov av fyllnadsval. 

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

Vid protokollet Justeras

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