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Grötviks Segelsällskap    Datum
2020-11-28

Höstmöte

Tid 2020-11-28 kl 10.00 efter årsmötesförhandlingarna

Plats Distansmöte digitalt via Zoom på grund av coronapandemin.

§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
Dagordningen godkändes av mötet.  

§6 Säsongen 2020
Det har varit en bra säsong överlag. Hamnen har blivit upprustad på olika håll, bland 
annat ny bryggbeklädnad i innerhamnen. Husbilsplatserna har varit välbelagda (1743 
nätter hittills) vilket är en betydande lösning från förra året, och ett gott antal gästande 
båtar (208 nätter) vilket är något färre än förra året.
Ken Karlsson har drivit Grötviks Hamnkrog i utökad omfattning under säsongen. GSS 
är positiva till verksamheten och vad den tillför Grötvik. 
Nytt arrendeavtal tecknades med kommunen i juni. Avtalet innebär en höjning av 
arrendeavgiften till 72650 kr men innebär samtidigt att GSS är befriade för att bekosta 
reparation av eventuella stormskador på hamnen. Kommunen sköter 
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servicebyggnadens städning och underhåll medan GSS administrerar passagesystem 
för tillgång till de låsta utrymmena samt fyller på förbrukningsmaterial. För att finansiera 
servicebyggnaden ersätter GSS kommunen med hälften av intäkterna från 
husbilsplatserna. 

§7 Ekonomisk redovisning
Kassören Johanna Räisänen redogjorde för aktuell resultaträkning och prognos för 
resten av året. Totala intäkter för året prognostiseras till 1233 tkr exkl moms och 
kostnader före avskrivningar 1166 tkr exkl moms. Den största kostnadsposten är 
muddring med 233 tkr exkl moms. 
Prognosen för årets resultat är en förlust på 102 tkr.
Resultatet beror dels på momsskyldigheten vilket minskar intäkterna mer än 
kostnaderna, och dels på stadigt minskande intäkter från båtplatsuthyrning under flera 
år. Intäkterna har minskat med totalt 351 tkr medan kostnaderna ökat med 73 tkr. 
Eftersom kommunen står för kostnader för eventuella framtida stormskador enligt det 
nya arrendeavtalet föreslår styrelsen att  den bokförda reserven med 
ändamålsbestämda medel 300 000 kr för stormskador upplöses för att täcka 
reparationskostnader i hamnen under året. Mötet beslutade att godkänna att upplösa 
reserven. 

§8 Motioner
Inga motioner har lämnats in senast 1 oktober. 

§9 Momspliktighet
Grötviks Segelsällskap blev från och med 2019 redovisningsskyldig för moms.
Kassören redovisade hur momsplikten kan komma att påverka vår ekonomi, bl a för 
medlems- och hamnavgifter. En fördjupad beskrivning finns tillgänglig på hemsidan. 

§10 Fastställande av avgifter och taxejusteringar
Pga momsskyldighet, ökad arrendekostnad och minskade intäkter från 
husbilsverksamheten, föreslår styrelsen följande:
Medlemsavgift 450 kr/år
Nyttjande av hamnen, bryggor, utrustning, mm i kommersiellt syfte, debiteras med 
5000 kr / dag
Båtplatsavgifter (sommar- och vinterplatser) höjs med 25 % 
Uppställningsavgift för båtkärror 1000 kr/år
Mötet beslutade att fastställa avgifter enligt styrelsens förslag.

§11 Muddring
GSS har sökt förnyad dispens från Länsstyrelsen för dumpning av muddrad sand strax 
utanför hamnen.
Muddring är inbokad under våren.  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§12 Fast VA-anslutning, ny servicebyggnad, ny GC-väg till hamnen
Punkten har redan behandlats på årsmötet. 

§13 Sjö- och torrsättning 2021
Datum m.m. meddelas på hemsidan.

§14 Utveckling av Grötvik
Förslag från mötesdeltagare att strukturera parkeringsplatser för medlemmar i Grötvik 
för att ge bättre tillgänglighet för medlemmar.
Information om samordningsgrupp med kommunen och aktörerna i Grötvik gällande 
tillgänglighet, trafiksituationen, parkeringsmöjligheter och sophantering i samband med 
kommunens arbete med översiktsplan 2050.  

§15 Datum för årsmöte 2021
Datum och plats meddelas senare. 
Motionstiden inför årsmötet är enligt stadgarna senast 1 februari. 

§16 Övrigt
Inga övriga frågor. 

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

Vid protokollet

…………………………………
Johan Sölve

Justeras

…………………………………… ……………………………………

Thomas Larsson Bo Strömberg



PROGNOS 2020 GSS
Tusental kronor

UTFALL BUDGET UTFALL PROGN
Intäkter 2019 2020 OKT 2020

Medlemsavgifter 151 145 152 153
Båtplatsavgifter 850 700 705 705 Vi har förlorat intäkter båtplatser 

med 150´ kkr/årGästhamn 46 50 35 35
Kran & Ramp 2 5 25 25
Husbilar 217 225 288 296 Vi kommer att förlora 50% av 

husbilsintäkterna för 2020, 148´ kkr

Kommunalt bidrag 53 0 0 0 Vi har förlorat bidrag från 
kommunen 53´ kkr

Övriga intäkter 184 15 20 19
Summa Intäkter 1503 1140 1225 1233

TOTALT minskade intäkter
Kostnader  = 150´ + 148´ +53´ = 351´
Lokalkostnader, renhålln 16 20 12 20
Arrende 31 71 104 104 Arrendet går upp 2020, med 73´ kkr
El 78 80 46 75
Reparation fastighet/anl 19 15 38 40
Muddring 197 200 233 233
Reparation & Underhåll 186 150 27 15 Kostnader rep 315 kkr avgår -300 

kkr reserv stormskador
Förbrukningsinventarier 18 15 14 15
Förbrukningsmaterial 15 10 5 7 Båtplatsintäkterna har minskat
Kommunikation 10 10 10 12 År intäkt exkl moms
Försäkring 6 6 6 6 2015 1003 802
Maskin- o transportkostn 5 5 0 0 2016 998 798
Kontorskostnader 12 10 8 10 2017 955 764
Telefon 10 10 5 8 2018 945 756
Porto 4 4 1 3 2019 850 680
Styrelsearvoden 70 70 71 71
Allmänna möten 9 10 4 4 Från 2015 till 2019 har vi tappat 

153 tkr (122 exkl moms)Medlemsavgifter 31 31 38 38
Övriga kostnader 239 50 76 239 Kostnad husbilsintäkter till 

kommunen 148´ kkrLöner 209 215 169 205
Arbetsgivaravgift 72 75 51 61
Summa kostnader 1237  1057 918 1166

TOTALT ökade kostnader = 73´ kkr
 
Resultat före avskrivn. 266 83 307 67

Avskrivningar 203 203 169 169

RESULTAT före skatt 63 −120 138 −102 TOTALT försämrat resultat:
  351´kkr + 73´kkr = 424´kkr
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Förklaring +ll GSS ska/skyldighet och momsskyldighet 

En båtklubb anses allmänny0g om följande fyra villkor är uppfyllda: 

• Allmänny:gt ändamål 
• Fullföljdskravet 
• Verksamhetskravet 
• Öppenhetskravet 

Det krävs a= samtliga villkor är uppfyllda för a= båtklubben skall vara ska=ebefriad. Notera a= en 
ska=ebefriad, ideell förening som huvudregel är ska=eplikBg för näringsverksamhet, men den kan 
vara undantagen från beska=ning om näringsverksamheten har naturlig anknytning Bll ändamålet 
och/eller är en sedvanlig inkomst. En allmänny0g ideell förening som är ska=ebefriad för 
näringsverksamhet är också ska=ebefriad för moms. 

Allmänny:g verksamhet innebär a= klubben ska främja e= allmänny0gt ändamål. Vanligen innebär 
de=a a= båtklubben har ungdomsverksamhet och/eller tävlingsverksamhet. I bägge dessa fallen 
anses bryggor och uppläggningsplatser, som egentligen är ska=eplikBga, vara nödvändiga för den 
allmänny0ga verksamheten och därmed accepteras ingå i den ska=ebefriade verksamheten.  

Fullföljdskravet är e= akBvitetskrav som innebär a= båtklubben i skälig omfa=ning ska använda sina 
intäkter för allmänny0ga ändamål.  Med skälig omfa=ning avses 75–80%. Viss fondering av 
intäkterna är Bllåten utan a= ska=efriheten går förlorad. Båtklubbar som behöver spara större 
inkomster för kommande investeringar, har möjlighet a= få dispens från Fullföljdskravet. Dispensen 
får endast avse fasBgheter eller anläggningar som används av båtklubben. E= villkor för dispens är 
också a= den aktuella fasBgheten eller anläggningen ska användas i båtklubbens allmänny0ga 
verksamhet. Dispens söks hos Ska=everket och medges för högst fem år. 

Verksamhetskravets syQe är a= säkerställa a= den fakBskt bedrivna verksamheten är av rä= slag och 
a= den i Bllräckligt stor omfa=ning avser allmänny0g verksamhet. Verksamhetskravet ställer krav på 
a= den bedrivna verksamheten uteslutande eller så go= som uteslutande ska avse allmänny0ga 
ändamål. Med uteslutande avses i inkomstska=elagen 90–95%. 

Öppenhetskravet innebär a= klubben ska vara öppen för alla. Klubben behöver inte bereda alla en 
båtplats men vem som helst ska kunna bli medlem. De=a villkor är det enda som Grötviks 
Segelsällskap uppfyller. 

Det kan i sammanhanget också nämnas a= Högsta Förvaltningsdomstolen har fastställt a= moms skall 
utgå på uthyrning av båtplatser i sjön och på land. Det finns inget a= göra åt de=a och alla båtklubbar 
i hela landet kommer förr eller senare a= drabbas.  

Grötviks Segelsällskap 

Johanna Räisänen 
Kassör


