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Grötviks Segelsällskap    Datum Protokoll nr
2020-02-05 2

Styrelsemöte

Tid 2020-02-05

Plats Hamnkontoret

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

Frånvarande Björn Barsby

Distribueras till Styrelsen och Hamnvärden

§1 Mötets öppnande
Ordförande hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat. Mötet godkände 
föreslagen dagordning. 

§2 Föregående protokoll
Protokollen från föregående styrelsemöte 2019-12-04 och extra styrelsemöte 
2020-01-15 godkändes och lades till handlingarna. 

§3 Kassarapport
Likvida medel 1 459 tkr

§4 Betalningar från medlemmar, rapport
64 båtplatser och flera medlemsavgifter är fortfarande obetalda vilket innebär fordringar 
på 203 tkr. Påminnelser ska skickas. 
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§5 Faktura ang elreparationer till kommunen
Kommunen har inte betalat fakturan på 122 tkr för elarbetena som GSS ombesörjde för 
kommunens räkning. Påminnelse har skickats. 

§6 Avtalsförslag från kommunen
Genomgång av GSS svar och kommunens reaktion. Nytt möte bokas in med 
kommunen. 

§7 Länsstyrelsens reaktion på vår ansökan om utökad volym för muddring
Länsstyrelsen har inte gett godkännande för ökad muddringsvolym. 

§8 Muddring 2020
Rederi Peter Madsen är bokade för muddring senast 31 mars. 

§9 Våren 2020
Renovering av bryggor fortsätter under våren. Byte av flottörer till förtöjningsbommar 
fortsätter också. 

§10 Kallelseförfarande vid allmänna möten
Beslutade föreslå för årsmötet att endast kalla till medlemsmöten via e-post, hemsidan 
och anslag i klubbstugan. 

§11 Inför årsmötet 2020-03-21
Diskuterade förberedelser inför årsmötet gällande dagordning, verksamhetsberättelse, 
verksamhetsplan och ekonomi. Inga motioner har inkommit inom stadgeenlig tid. 

§12 Hamnkrogen 2020
Diskussion om planerna för hamnkrogen. 

§13 Studiebesök i juni
Diskuterades förslag på hamnar för studiebesök på styrelsemöte innan sommaren. 

§14 Dans rapporter
Renoveringen av långvården är slutförd. Förtöjningsbommarna till brygga 10 är färdiga 
och levereras under våren. 
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§15 Övrigt
Vaktbokningen ska inom kort förberedas för 2020 men inväntar att årets uthyrning av 
båtplatser är klar. 
Förberedelse för sommarens seglarskolevecka i Grötvik pågår hos HSS.
Ordföranden har varit på ett gemensamt möte med båtklubbarna och kommunen i syfte 
att samordna mellan klubbarna och öka kommunens medvetande om båtlivet i 
kommunen. Mötena ska fortsättningsvis hållas två gånger om året. 

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

Vid protokollet Justeras

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