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Grötviks Segelsällskap    Datum Protokoll nr
2020-05-06  5  6

Styrelsemöte

Tid 2020-05-06

Plats Klubbstugan

Närvarande Sven Palmkvist (ordf)
Björn Barsby
Bo Bergkvist
Johanna Räisänen
Joakim Stare 
Carl-Erik Svensson 
Johan Sölve (sekr)
Dan Carlsson (adjungerad)

Frånvarande Urban Larsson 
Anders Schager

Distribueras till Styrelsen och Hamnvärden

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

§2 Föregående protokoll
Protokollet från föregående styrelsemöte 2020-04-01 godkändes och lades till 
handlingarna. 

§3 Kassarapport
Likvida medel 1177 tkr. 

§4 GSS förhållningssätt gentemot coronapandemin ?
Fortsatt försiktighet och att medlemmarna rekommenderas att iaktta 
Folkhälsomyndighetens rekommendationer. Beslutade att publicera information om 
riktlinjer på hemsidan. 

§5 Årsmöte, när ?
Beslutade fortsätta avvakta utvecklingen med coronaviruset. 
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§6 Avtalsförslag från kommunen
Kommunen har till slut lämnat ett nytt avtalsförslag där kommunen accepterar GSS 
förslag att dela på intäkterna från husbilsgästerna. Avtalsförslaget innehåller även 
begränsningar för markanvändningen som inte är förenliga med GSS verksamhet. 
Diskuterade styrelsens hållning. 

§7 Hamnkrogen 2020
Ken Karlsson har alla tillstånd klara för hamnkrogen på samma plats som förra året 
men med en större anläggning. GSS var inte part i ärendet och har inte blivit tillfrågade 
eftersom kommunen dröjt med nytt arrendeavtal.

§8 Reparationer av bryggor
Brygga 2 är färdigrenoverad, brygga 3 fortsätter. 

§9 Dans rapporter
En sjösättning är kvar med lyftkran, har fungerat bra. Uthyrningen i innerhamnen går
bra, även mindre platser. Brygga 10 har fått nya bommar monterade med ideella 
krafter.
Akterförtöjningarnas infästningar på brygga 10 ska ses över med byte av slitdelar med
hjälp av dykare. 
Fortsatta elproblem på olika håll i hamnen.
Styrelsen beslutar att anlita expertis för felsökning av problemen, samt att desamma 
skall åtgärdas.
Styrelsen beslutar att anslå erforderliga medel för att säkra ner husbilsplatsernas 
eluttag till 6A och därigenom minska problem med elförsörjningen

§10 Övrigt
Inga övriga frågor. 

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

Vid protokollet Justeras

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