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Grötviks Segelsällskap    Datum Protokoll nr
2020-04-01  4  5

Styrelsemöte

Tid 2020-04-01

Plats Klubbstugan

Närvarande Sven Palmkvist (ordf)

Bo Bergkvist
Johanna Räisänen
Anders Schager 
Joakim Stare 
Carl-Erik Svensson 
Johan Sölve (sekr)
Dan Carlsson (adjungerad)

Frånvarande Björn Barsby
Urban Larsson

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 2020-03-04 och extra styrelsemöte 
2020-03-11 godkändes och lades till handlingarna. 

§3 Kassarapport
Likvida medel 1 536 tkr. 14 tkr av årsfaktureringen är fortfarande obetalt trots flera 
påminnelser. Medlemmar med obetalda medlemsavgifter kommer att strykas. 

§4 GSS förhållningssätt gentemot coronapandemin ?
Styrelsen håller dagens möte med två meters avstånd mellan ledamöterna, nästa möte 
hålls utomhus om vädret tillåter. Medlemmarna rekommenderas att iaktta 
Folkhälsomyndighetens rekommendationer. 
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§5 Årsmöte, när ?
Beslutade avvakta utvecklingen med coronaviruset. Preliminär plan att hålla mötet 
utomhus när vädret tillåter beroende på restriktioner framöver. 

§6 Avtalsförslag från kommunen, bifogas, och GSS svar
Har skickats separat till styrelsen. GSS har besvarat kommunens orimliga avtalsförslag 
med ett konstruktivt förslag att dela på intäkterna från husbilsplatserna. Kommunen har 
inte responderat. 

§7 Muddring 2020
Muddringen har genomförts med gott resultat. 

§8 Vaktbokning 2020
278 av 368 vaktpass är bokade, det finns 90 vaktpass som inte är bokade.
76 personer har bokat två vaktpass. Årets vaktlista ska sammanställas snarast.  

§9 Bomiläggning
Bomiläggning har påbörjats med lastbilskran på brygga 6 och 8. De nya bommarna till 
brygga 10 har levererats men inte monterats. Resten av bommarna läggs i den 4/4 
med observation av riktlinjerna kring coronaviruset. 

§10 Hamnkrogen 2020
Ken Karlsson förhandlar med kommun om planer för sommarens hamnkrog men 
behöver avvakta att arrendeavtalet blir klart.

§11 Utflyktsmål i juni ?
Skjuts på framtiden.
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§12 Dans rapporter
Inget särskilt att rapportera. 

§13 Övrigt
GSS har fått ett erbjudande att prova en skrovskyddsduk kostnadsfritt. Beslutade att 
acceptera erbjudandet och lägga ut information för att få en medlem att utvärdera 
under säsongen.  

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

Vid protokollet Justeras

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