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Grötviks Segelsällskap    Datum Protokoll nr
2019-12-04 11

Styrelsemöte

Tid 2019-12-04

Plats Hamnkontoret

Närvarande Sven Palmkvist (ordf)
Björn Barsby
Bo Bergkvist
Carl-Erik Svensson 
Urban Larsson
Johanna Räisänen
Anders Schager
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 2019-10-23 och extra styrelsemöte 2019-11-09 godkändes och 
lades till handlingarna. 

§3 Kassarapport
Likvida medel 895 tkr. Årsfaktureringen för 2020 är utförd och en del medlemmar har 
redan betalat. 

§4 Reflexioner från höstmötet och ärtsoppekvällen
Höstmötet var positivt med gott engagemang från deltagarna. 
Ärtsoppekvällen fungerade bra att arrangera i klubbstugan. 
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§5 Tingsrätten 
Angående Anders Widéns stämning mot GSS. Efter alla anklagelser, osanningar  och 
krav har tingsrätten nu beslutat att ärendet skrivs av.

§6 Fakturor ang elreparationer
GSS har anlitat Midroc för att felsöka och åtgärda problem med elnät och belysning i 
innerhamnen. Fakturan för detta har GSS betalat och kostnaderna ska vidarefaktureras 
till kommunen som hade ansvaret för elanläggningen men inte åtgärdat felen.

§7 Avtalsförslag från kommunen, genomgång
Kommunen har lämnat ett helt orimligt förslag på ersättning för upplåtelse av hamnen 
och tillgång till servicebyggnaden. Förslaget gavs till GSS endast några få veckor innan 
avtalet ska börja gälla trots att GSS under flera år gjort åtskilliga påstötningar om att 
förhandla fram ett nytt avtal. 
GSS har under alla år haft en vederlagsfri upplåtelse av hamnområdet eftersom 
föreningen ombesörjer och bekostar skötsel av området, hamnanläggningen och 
nödvändig muddring av hamnen. Kommunens föreslagna ersättning uppgår till 
närmare en halv miljon kronor per år. 
Beslutade förkasta kommunens förslag i sin helhet. 
Samfälligheten som äger marken för innerhamnen har lämnat ett arrendeförslag som 
innebär mer än en en fyrdubbling av kostnaden för innerhamnen. Beslutade lämna ett 
motförslag på en skälig höjning. 

§8 Iordningsställande av långvården
Långvården har blivit uppröjd, rensad på sly och har försetts med nytt gruslager. 

§9 Sammanträdesdagar 2020. 
Beslutade sammanträdesdagar 5/2, 4/3, 1/4, 6/5, 3/6, 2/9, 7/10, 4/11, 2/12.
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§10 Dans rapporter
Till skillnad från uppgifter på höstmötet har bemanningen av vaktpassen fungerat 
mycket bra efter granskning av vaktjournalen. Det är totalt tre vaktpass av 368 som 
varit obemannade, varav två varit överenskomna i förväg. 

§11 Övrigt
HSS planerar att arrangera seglarskola i Grötvik under vecka 30 på initiativ av Ci 
Eriksson. Detta utförs i HSS regi med GSS utrustning och lokaler. Styrelsen ställer sig 
positiv till detta. 

§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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