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Grötviks Segelsällskap    Datum
2020-11-28

Årsmöte

Tid 2020-11-28

Plats Distansmöte digitalt via Zoom på grund av coronapandemin.
Mötet var ursprungligen planerat att hållas 2020-03-21. 

§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
Thomas Larsson och Bo Strömberg utsågs av mötet att justera protokollet och vara 
rösträknare. 

§3 Fastställande av röstlängd
Röstlängd i form av medlemsförteckning på nätet finns tillgänglig att fastställa 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 via e-post. Mötet beslutade att det varit utlyst på 
behörigt sätt.

§5 Fastställande av dagordning
Punkten om information om bastu i Grötvik stryks eftersom frågan är vilande på grund 
av coronapandemin. 
Dagordningen godkändes av mötet.  

§6 Föredragning av styrelsens årsredovisning för senaste verksamhetsår
Ordförande Sven Palmkvist redovisade verksamhetsberättelsen för 2019. Kassören 
Johanna Räisänen redogjorde för GSS ekonomi. Mötet beslutade godkänna dessa 
som styrelsens årsredovisning.

§7 Revisorernas berättelse
Ordföranden läste upp revisionsberättelsen, vilken var utan anmärkning. Revisorerna 
tillstyrker att resultat- och balansräkning fastställs, att vinsten balanseras enligt 
styrelsens förslag och att ledamöterna beviljas ansvarsfrihet för det gångna 
verksamhetsåret.  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§8 Fastställande av resultat- och balansräkning
Resultat- och balansräkningen för 2019 fastställdes och godkändes av mötet.

§9 Disposition av årets resultat
Styrelsen föreslog att årets resultat 62 103 kr balanseras i ny räkning. Mötet beslutade 
enligt styrelsens förslag.

§10 Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
Mötet beslutade att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2019.

§11 Fastställande av arvode för styrelsen
Styrelsens arvode för 2020 fastställdes av mötet till 1,5 basbelopp som fördelas mellan 
styrelsemedlemmarna. 

§12 Fastställande av verksamhetsplan och budget för kommande 
verksamhetsår
Sven Palmkvist redovisade verksamhetsplanen för 2020 och kommande år. Johanna 
Räisänen redovisade styrelsens budgetförslag för 2020. Mötet godkände den 
föreslagna verksamhetsplanen och budgeten.

§13 Val av styrelse
a. Ordförande för en tid av 1 år. 

Sven Palmkvist omvaldes till ordförande
b. Val av tre ordinarie ledamöter för en tid av två år. 

Omval av Björn Barsby, Johanna Räisänen och Joakim Stare. 
Fyllnadsval av Carl-Eric Svensson som ersättare för Urban Larsson. 

c. Val av två suppleanter för en tid av ett år. 
Nyval av Torben Gustavsson och Mats Örjes.

§14 Val av revisorer
a. Val av en revisor för en tid av två år. 

Omval av Michael Strutz.
b. Val av två revisorssuppleanter för en tid av ett år. 

Omval av Morgan Eriksson och Peter Willner.

§15 Val av valberedning
a. Val av tre ordinarie ledamöter för en tid av ett år. 

Omval Leif Bengtsson och Roger Persson. 
Nyval av Per Ola Andersson.

b. Val av suppleant för en tid av ett år. 
Omval av Anders Svensson.
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§16 Lägesrapport ang fast VA-anslutning, GC-väg samt servicebyggnaden
Ordföranden informerade om att den nya servicebyggnaden tagits i bruk under 
säsongen 2019. Kommunen står för städning och skötsel av servicebyggnaden. 
VA-anslutning är slutförd och gång- och cykelvägen längs Grötviksvägen är färdigställd 
med belysning och är ett uppskattat tillskott för att öka tillgängligheten till Grötvik och 
säkerheten längs vägen. 

§17 Nytt arrendeavtal med kommunen
Ordföranden informerade om långdragna förhandlingar med kommunen för att få till 
stånd ett nytt arrendeavtal för hamnen. GSS har i det föregående tioåriga avtalet 
arrenderat hamnen utan kostnad mot att hamn och område sköttes av föreningen. 
2021 går arrendeavtalet för inre hamnen ut vilket innebär att nya förhandlingar 
påbörjas om detta med samfällighetsföreningen.

§18 Motioner till GSS årsmöte
Inga motioner har inlämnats senast 1 februari.

§19 Kallelseförfarande inom GSS
Styrelsen föreslår att kallelse till allmänna möten regelmässigt görs endast via e-post, 
utöver publicering på GSS webbsida och i klubbhuset. 
Mötet beslutade enligt styrelsens förslag. 

§20 Medlemmarnas uppslutning kring arbetsdagar.
Uppslutningen vid städdagar samt upptagning och iläggning av bommar fungerar ej 
fullt ut i hamnen.
Styrelsen uppmanar medlemmar att deltaga i dessa arbeten. Det är en del av 
medlemskapet i GSS

§21 Muddring
GSS femåriga dispens för dumpning av muddrad sand strax utanför hamnen gick ut 
under 2020. Styrelsen ansöker om förnyad dispens hos Länsstyrelsen. 

§22 Bastu i Grötvik
Punkten utgår.  

§23 Information från styrelsen
a. Hamnfest 2020 blev inställt på grund av coronapandemin. Ken Karlsson 

informerade om att Astrio planerar att genomföra hamnfest 2021 i samarbete med 
Hamnkrogen. Styrelsen ställer sig positiv till detta. 

b. Nya orienteringstavlor med karta och information har satts upp i hamnen. 
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§24 Övrigt
Avgående styrelsemedlemmarna Urban Larsson och Anders Schager avtackades för 
sina insatser i styrelsen och hälsade de nya styrelsemedlemmarna Torben Gustavsson 
och Mats Örjes välkomna till styrelsen. 

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

Vid protokollet

…………………………………
Johan Sölve

Justeras

…………………………………… ……………………………………
Thomas Larsson Bo Strömberg



Verksamhetsberättelse för Grötviks Segelsällskap 2019 

Styrelsen för Grötviks Segelsällskap avger härmed följande berättelse för verksamhetsåret 
2019. 

Styrelsen har under året haft följande sammansättning.  

Styrelse 
Ordförande:   Sven Palmkvist 
Kassör   Johanna Räisänen 
Sekreterare   Johan Sölve  
Ledamot   Urban Larsson 
Ledamot   Björn Barsby 
Ledamot   Joakim Stare 
Ledamot   Bo Bergkvist 
Suppleant   Anders Schager 
Suppleant   Carl-Erik Svensson 

Revisorer 
Revisor   Mikael Strutz 
Revisor   Evert Grahn 
Revisorsuppleant  Peter Willner 
Revisorsuppleant  Morgan Eriksson 

Valberedning 
Ordinarie:   Leif Bengtsson 
   Bo Svensson 
   Stellan Grankvist 
Suppleant:   Anders Svensson 

Vid höstmötet gjordes fyllnadsval efter bortgångne Stellan Grankvist. Till ny ordinarie 
ledamot utsågs Roger Persson. 

Kommittéer: 
Miljöansvarig  Bo Bergkvist 
Bevakningskommittén  Johan Sölve 
Seglingsansvarig  Johan Sölve 

Möten 
Styrelsen har under året haft 11 st protokollförda sammanträden.  
Årsmötet hölls den 23 mars, och allmänt höstmöte den 9 november.  



GSS aktiviteter 2019 

Bevakning 
Bevakning av hamnen har även i år genomförts av medlemmarna som själva haft möjlighet att 
boka önskade vaktpass. Resterande vaktpass har därefter fördelats ut i bryggplatsordning till 
de som inte själva bokat sig. Verksamheten har i stort fungerat bra. I de fall förhinder 
förelegat för den ansvarige, har byten kunnat genomföras. Tyvärr har några straffavgifter för 
utebliven vakt behövt tas ut, vilket inte är bra. 

Vissa medlemmar måste ta två vaktpass pga vaktperiodens längd, 15 april-15 oktober. De som 
frivilligt valt att ta två vaktpass har fått förtur till vaktbokningen som en förmån.  
Systemet för vaktbokning har utarbetats av Johan Sölve och har fungerat väl 

Personal 
Som hamnkapten har Dan Carlsson fungerat på ett av alla medlemmar mycket uppskattat sätt. 

Sjöräddningen 
Styrelsen har haft löpande kontakter med sjöräddningen. Samarbetet fungerar väl. 

Stormar 
Lyckligtvis har inga stormar drabbat oss detta år. 

Studiebesök 
Styrelsen gjorde 2019-06-05 studiebesök i Vejbystrands marina, där dess styrelse hälsade oss 
välkomna och informerade om sin verksamhet. En stor gästfrihet visades oss. Ett mycket 
intressant och trivsamt besök med lärdomar att ta till sig för fortsatt utveckling av Grötviks 
verksamhet. 

Överläggningar med kommunen 
Styrelsen har löpande fört överläggningar med kommunen.  

GSS styrelse kan nu med tillfredsställelse konstatera att de önskemål om fast VA, separat GC-
väg, ny gatubelysning och en ny servicebyggnad nu finns på plats. Styrelsen har såväl 
skriftligen som muntligen till kommunen framfört GSS tack för dessa investeringar. 

GSS har träffat överenskommelse med kommunen vad gäller översyn av elinstallationen i 
hamnen. Denna genomfördes tyvärr inte. Av denna anledning beställde GSS själv den översyn 
av elen som var nödvändig. Diskussion har förevarit med kommunen vad gäller kostnaden för 
den erforderliga renoveringen. 

Hamnkrog 
Under sommaren har en hamnkrog etablerats i hamnen. Denna satsning av den private 
entreprenören Ken Karlsson har varit mycket uppskattad av besökare till Grötvik. Avsikten är 
att hamnkrogens verksamhet skall fortsätta det kommande året. 

Betalautomat 
Vår betalautomat av märket GoMarina, för gästande båtar och husbilar har fungerat mycket 
väl, och minskar behovet av manuell hantering av avgifterna.  



Ekonomi 
Tack vare uteblivna stormskador och effektivare muddring under 2019, ser ekonomin för GSS 
bra ut. 

Höstmötet 2019 beslöt att avgiftsbelägga vinterförvaring även på den s.k. långvården. 

Muddring och kontakter med länsstyrelsen 
Styrelsen ansökte 2016 hos länsstyrelsen om ett 5 årigt tillstånd att göra underhållsmuddring 
och att dumpa massorna strax utanför piren inom ett nytt område. Det nya dumpningsområdet 
lokaliserades i samråd med Halmstads Dykarklubb. 

Länsstyrelsen meddelade 2016-03-03 att det av GSS sökta tillståndet för dumpning under 5 år 
(2016-2020) har beviljats. Styrelsen ansökte under 2019 om utökning av tillståndet vad gäller 
volymen. Nuvarande tillstånd medger 1000 kbm/år, men behovet är något större. GSS 
kommer att begära en ökad volym för de kommande åren. 

Hamnfest 
I Astrios regi hölls i början av juli en hamnfest, vilken blev mycket populär. Astrio uppskattar 
att festen besöktes av c:a 8 000 personer. Även år 2020 planerar Astrio för en ny hamnfest. 

Seglingsverksamheten  
Under året har ett antal onsdagsseglingar genomförts. Vid tjänligt väder seglades en runda 
utanför hamnen, en runda som tog c:a 1 timme. Intresserade erbjöds följa med som 
besättning. 

Informationstavlor 
Styrelsen har tagit beställt 3 st informationstavlor i hamnen för att bättre informera om var de 
olika funktionerna finns. Tavlorna skall sättas upp under 2020. 

Bommar, iläggning och upptagning 
Tyvärr hörsammar alltför många medlemmar inte bryggvärdanas kallelse till upptagning och 
isättning av bommar. Detta har tråkigt nog blivit tydligt under hösten 2019. Styrelsen har 
diskuterat frågan och behovet av att införa avgifter med samma konstruktion som för 
utebliven vakt. Styrelsen har förra året beslutat att då inte vidtaga andra åtgärder än att rikta 
en allvarlig uppmaning till medlemmarna att deltaga i bomhantering. Att deltaga i arbeten 
som isättning och upptagning av bommar samt i städdagar, är en del av medlemskapet i GSS. 

Ställplatser 
Totalt finns nu bygglov i hamnen för 14 st. Dock har Bergsgårds samfällighet, som äger inre 
hamnen, förklarat att GSS ej får nyttja alla ställplatser väster om bron, trots att vårt avtal 
gäller för området. Man hävdar att man ej blivit tillfrågad av byggnadsnämnden då bygglovet 
behandlades. GSS ställer sig frågande till detta ställningstagande från samfälligheten, då GSS 
ej kunnat påverka byggnadsnämndens handläggning.  



Utveckling av Grötvik 2007-2019 
Utveckling av vår hamn är viktig. Det kan då vara på sin plats att se ett axplock av det som 
hänt de senaste 13 åren. 

- Större båtplatser på brygga 10 
- Utökning av landplatser, för större båtar, c:a 20 st 
- Nytt mastskjul 
- Spolplatta byggd 
- Anläggning för slamsug installerad 
- Bryggcaféet startas 
- Kajakhotell 
- Kontraktet med kommunen ändrat från 1 års- till 10-årskontrakt 
- Ny föreningslokal/hamnkontor byggs 
- Ställplatser för husbilar inrättas 
- Ny brygga vid rampen för sjösättning 
- Bokningssystem för medlemmars vaktgång samt SMS-påminnelser inför vaktpass 
- Bomsystem till rampen installeras och kan öppnas via mobiltelefon 
- Webkameror installeras 
- Muddringar vart eller vartannat år 
- Ny brygga 4 
- Ombyggnad av bryggorna 9 och 10 och brygga 5 delvis, med gallerdurk 
- Tillstånd från länsstyrelsen för dumpning av muddermassor under en 5-års period 

(2016-2020) 
- Femårsavtal med Astrio om en årlig hamnfest 
- Åtskilliga skrivelser till kommunen ang önskvärda förbättringar i hamnen 
- Överenskommelse med kommunen om modernisering av elsystemet 
- Kommunen fattar 2017 beslut om att tillmötesgå GSS begäran om att fast VA-

anslutning skall byggas till Grötvik, och anslår 5,5 miljoner för ändamålet 
- Utbyggnad av fast VA till Grötvik, separat GC-väg från Börgasgårdsvägen till hamnen 

samt ny gatubelysning har kommit till stånd. 
- Ny servicebyggnad på plats 
- Hamnkrog har etablerats 

Övrigt  
Intäkter från besökande husbilar och gästbåtarna är ett välbehövligt tillskott i GSS kassa. 
Antalet medlemmar uppgår till 503 st. 

Den 21 november kåserade radioprofilen Pelle Hörmander om sina radiominnen. Ett mycket 
uppskattat föredrag som lockat c:a 40 medlemmar till en trevlig kväll i klubbhuset med 
ärtsoppa och tillbehör. 

GSS:s ekonomiska resultat framgår av den avlämnade särskilda resultat- och balansräkningen. 

Halmstad den 28 november 2020 

Styrelsen för Grötviks Segelsällskap 

Sven Palmkvist 
Ordförande
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GRÖTVIKS SEGELSÄLLSKAP

Balansräkning Not
Belopp i kr 2019-12-31 2018-12-31

TILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar
Byggnader och övrig fast egendom 3 385 853 474 385
Maskiner och inventarier 214 648 291 826
Summa anläggningstillgångar 600 501 766 211

Omsättninstillgångar
Kassa och Bank 1 406 854 1 499 059
Förutbetalda kostnader 0 0
Kundfordringar 425 512 0
Övr kortfristiga fordringar 0 6 995
Summa omsättningstillgångar 1 832 366 1 506 054

SUMMA TILLGÅNGAR 2 432 867 2 272 265

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital 5
Balanserad vinst 616 689 531 838
Ändamålsbestämda medel muddring 400 000 400 000
Ändamålsbestämda medel stormskador. 300 000 300 000
Årets Resultat 62 103 84 851
Summa Eget kapital 1 378 792 1 316 689

Långfristiga skulder
Investeringslån 4 0 0

Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder 0 0
Upplupna kostnader 17 917 17 343
Div kortfristiga skulder 1 036 158 938 233
Summa kortfristiga skulder 1 054 075 955 576

Summa skulder och eget kapital 2 432 867 2 272 265
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Resultaträkning Not
Belopp i kr 2019 2018

Rörelsens intäkter
Medlemsavgifter 150 910 155 400
Hamnavgifter 850 292 944 435
Övriga intäkter 1 501 773 352 616

1 502 975 1 452 451
 
Rörelsens kostnader
Material och varor −141 903 0
Övriga externa kostnader 2 −813 809 −842 664
Kostnader för arbetskraft 2 −281 708 −276 308
Rörelseresultat före avskrivningar 265 555 333 479

Avskrivningar 3
Byggnader −15 183 −15 183
Anläggningar (Y-bommar) −110 848 −130 254
Båt 0 0
Maskiner o Inventarier −77 179 −79 026

Rörelseresultat efter avskrivningar 62 345 109 016

Finansiella intäkter och kostnader
Ränteintäkter 0 0
Räntekostnader −242 −4 544
Resultat före bokslutsdispositioner och skatt 62 103 104 472

Bokslutsdispositioner

Resultat före skatt 62 103 104 472

Årets Skatt 0 −19 621

Årets resultat 62 103 84 851
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2019
Redovisnings- och värderingsprinciper

Tillämpade redovisnings- och värderingsprinciper överensstämmer med god redovisningssed.

Avsättningar till ändamålsenliga medel för muddring och stormskador
sker över balansräkningen.

Not 1 Övriga intäkter 2019 2018
Gästhamn 46 088 47 170
Husbilar 216 696 219 910
Intäkter segling 0 0
Erhållna bidrag 53 470 52 283
Vaktavgifter 0 0
Försäkringsersättning 0 0
Övrigt 185 519 33 253

501 773 352 616

Not 2 Upplysning verksamhetskostnader
Övriga externa kostnader
Muddring 197 283 311 125
Reparation stormskada 0 0
Övriga externa kostnader 616 526 531 539

813 809 842 664
Personalkostnader
Föreningen har under året haft 1 fast anställd hamnkapten 50% tjänstgöringsgrad
Lön hamnkapten 181 000 175 700
Övriga lönekostnader 28 219 31 644
Sociala kostnader 72 489 68 964

281 708 276 308

Not 3 Anläggningstillgångar
Ackumulerade anskaffningsvärden
Vid årets början 4 047 824 4 047 824
Nyanskaffningar 37 500 0
Avyttringar och utrangeringar 0 0

4 085 324 4 047 824

Ackumulerade nedskrivningar
Vid årets början −3 281 613 −3 057 150
Årets avskrivningar −203 210 −224 463
Avyttringar och utrangeringar 0 0
Utg bokfört restvärde 600 501 766 211
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Not 4 Kredit
Det finns inga krediter i föreningen

Not 5 Förändring av eget kapital
Bal. Vinst      Muddring Reparation Årets resultat Totalt

Vid årets början 531 838 400 000 300 000 84 851 1 316 689
Omföring fg års res 84 851 −84 851 0
Förändringar under året 0 0 0 62 103 62 103
Vid årets slut 616 689 400 000 300 000 62 103 1 378 792
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2020-03-06 

Grötviks segelsällskap, verksamhetsplan 2020, med långtidsplan 2021 
 
2020 

• Arbetet med byte av flottörer till bommar pågår, planen är att succesivt byta  
samtliga flottörer efterhand  

• Fortsatt underhåll av bryggor, prioriterat för 2020 byte av plank på brygga  
1, 2 och 3 

• Bommar brygga 10 
• Fortsatt arbete med hamnens utveckling 
• Fortsatta förhandlingar med kommunen om avtalsförutsättningar samt övriga  

förhållanden i Grötvik. 
• Muddring genomförs i mars 
• Arbetsdagar i vår och höst i samband med isättning och upptagning av bommar  
• Onsdagssegling för kölbåtar med möjlighet att följa med och prova på 
• Seglarskola/jollesegling i Grötvik genomförs i samarbete med HSS under v 30 
• Höstträff med ärtor och föredrag 
• Uppmärkning av båt-/ och trailerplatser på ”Långvården” kommer att göras 
• Vakthållning i hamnen 

Sjösättning och upptagning: Datum publiceras på hemsidan. Anmäl din sjösättning/
upptagning till hamnkontoret via SMS 0730-491282 eller email till hamnen@grotvik.se 

Båtbommar sätts i och tas upp bryggvis 
Bomisättning, bomupptagning, städdagar och utplacering av vaggor meddelas på Hemsidan. 
Observera att det åligger dig som medlem i GSS att delta i dessa aktiviteter. Förhinder att 
delta ska meddelas till respektive bryggvärd.  
(Se över så att aktuella kontaktuppgifter finns tillgängliga på hemsidan.) 

2021  
• Utbyggnad av klubbstugan, kommunen 
• Vakthållning i hamnen

mailto:hamnen@grotvik.se


BUDGET 2020 FÖRSLAG 2020-03 Årsmötet
Tusental kronor

BUDGET UTFALL BUDGET
Intäkter 2019 2019 2020

Medlemsavgifter 155 151 145
Båtplatsavgifter 930 850 700
Gästhamn 40 46 50
Kran & Ramp 15 2 5
Husbilar 225 217 225
Kommunalt bidrag 52 53 0
Övriga intäkter 11 184 15 I övriga intäkter återfinns 

vidarefakturering 142´Summa Intäkter 1428 1503 1140

Kostnader
Lokalkostnader, renhålln 25 16 20
Arrende 31 31 71 Arrendet går upp 2020
El 72 78 80
Reparation fastighet/anl 20 19 15 Båtplatsintäkterna har 

minskatMuddring 255 197 200
Reparation & Underhåll 200 186 150 År intäkt exkl m
Förbrukningsinventarier 10 18 15 2015 1003 802
Förbrukningsmaterial 8 15 10 2016 998 798
Kommunikation 8 10 10 2017 955 764
Försäkring 6 6 6 2018 945 756
Maskin- o transportkostn 0 5 5 2019 850 680
Kontorskostnader 10 12 10
Telefon 15 10 10 Från 2015 till 2019 har vi 

tappat 153 tkr (122 exkl 
moms)

Porto 10 4 4
Styrelsearvoden 70 70 70
Allmänna möten 10 9 10
Medlemsavgifter 37 31 31
Övriga kostnader 50 239 50 I övriga kostnader 

återfinns vidarefakturering 
142´

Löner 225 209 215
Arbetsgivaravgift 80 72 75
Summa kostnader 1142  1237  1057

 
Resultat före avskrivn. 286  266 83

Avskrivningar 215 203 203

Ränteintäkter & kostnader 0 0 0

RESULTAT före skatt 71 63 −120

Skatt

RESULTAT efter skatt



Grötviks Segelsällskap  

Årsmöte 2020-11-28 

Valberedningens förslag 

Styrelsen 

Ordförande  Sven Palmqvist omval 1 år 

Ledamöter Carl-Eric Svensson  fyllnadsval 1 år 

 (Urban Larsson avsagt sig) 

 Björn Barsby omval 2 år 

 Johanna Räisänen omval 2 år 

 Joakim Stare omval 2 år 

 Bo Bergqvist 1 år kvar 

 Johan Sölve 1 år kvar 

Suppleanter Torben Gustavsson nyval 1 år 

 Mats Örjes nyval 1 år 

Revisorer Mikael Strutz omval 2 år 

 Evert Grahn 1 år kvar 

Revisorssuppleanter Morgan Eriksson omval 1 år  

 Peter Willner omval 1 år 

Förslag Ull valberedning 

Ordinarie Leif Bengtsson  omval 1 år 

 Roger Persson omval 1 år 

 Per-Ola Andersson nyval 1 år 

Suppleant  Anders Svensson  omval 1 år


