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Grötviks Segelsällskap    Datum Protokoll nr
2020-03-04 3

Styrelsemöte

Tid 2020-03-04

Plats Hamnkontoret

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

Frånvarande Anders Schager
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
Protokollen från föregående styrelsemöte 2020-02-05 godkändes och lades till 
handlingarna. 

§3 Kassarapport
Likvida medel 1 578 tkr. 18 tkr av årsfaktureringen är fortfarande obetalt.

§4 Faktura ang elreparationer till kommunen
Fakturan för de reparationsarbeten som GSS ombesörjt på kommunens elanläggning 
är nu reglerad. 

§5 Avtalsförslag från kommunen, genomgång inför mötet 2020-03-06
Genomgång av kommunens kommentarer på GSS svar. 

§6 Muddring 2020
Muddring är planerad till vecka 13. Provtagning av muddermassorna ska tas. 
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§7 Våren 2020
Pågående renovering av bryggorna och byte av flottörer på förtöjningsbommar 
fortsätter under våren.  

§8 Vaktbokning 2020
Vaktbokningen är öppnad sedan några dagar, I skrivande stund har 52 personer bokat 
dubbla vaktpass vilket är glädjande. Det behövs ca 80 dubbla vaktpass. 

§9 Årsmöte i stugföreningen
Stugföreningen har haft årsmöte där information om väsentliga förhållanden om 
exempelvis sophantering och markanvändning gavs från GSS. 

§10 Inför årsmötet 2020-03-21
Genomgång av handlingar till årsmötet. 

§11 Hamnkrogen 2020
Ken Karlsson har för avsikt att driva hamnkrog i någon form

§12 Utflyktsmål i juni
Olika förslag diskuterades för vidare undersökning. 

§13 Dans rapporter
Arbetsdag 3/4, bomiläggning 4/4. Första sjösättningar 17/4, 2/5 och 16/5.

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

Vid protokollet Justeras

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