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Grötviks Segelsällskap    Datum Protokoll nr
2020-06-03  6  7

Styrelsemöte

Tid 2020-06-03

Plats Klubbstugan

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

Frånvarande 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
Protokollet från föregående styrelsemöte 2020-05-06 godkändes och lades till 
handlingarna. 

§3 Kassarapport
Likvida medel 1133 tkr. Faktura på ca 160 tkr exkl moms för bryggreparation har 
kommit och ska betalas. 

§4 GSS förhållningssätt gentemot coronapandemin ?
Fortsatt försiktighet och att medlemmarna rekommenderas att iaktta 
Folkhälsomyndighetens rekommendationer. 
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§5 Årsmöte, hur och när ?
Beslutade fortsätta avvakta utvecklingen med coronaviruset, troligen får det hållas 
tillsammans med höstmötet. 

§6 Förhandlingar med kommunen, lägesrapport. 
Kommunens senaste svar har tidigare skickats ut till styrelsen. Synpunkter på denna 
mottages innan eller under mötet. Kommunen fortsätter att motarbeta GSS genom att 
fortsatt förslag att detaljstyra hur ytorna används under olika perioder av året. Styrelsen 
diskuterade svar till kommunen. 
Styrelsen beslutade att ge ordföranden mandat att slutförhandla avtalet för att spara 
tid. 

§7 GSS verksamhet under sommaren
Seglarskolan ska hållas under vecka 30. Sommarvikariat sköts av Ci och Ted som 
håller seglarskolan under den veckan, och övriga veckor kommer fler ungdomar att 
hjälpa till med det.  

§8 Nytt muddringstillstånd, ny ansökan till länsstyrelsen.
Beslutade kontakta Länsstyrelsen för ett inledande möte inför en förnyad ansökan om 
dispens för att dumpa sand i havet. Sven, Dan och Joakim utgör 
förhandlingsdelegation. 
Problem med sandbank vid yttre delen av brygga 5. Vid normalvattenstånd är det inga 
problem men när det är extremt lågvatten blir det problematiskt för kölbåtar. Detta är en 
faktor att väga in 

§9 Seglarskola
Seglarskolan är fulltecknad med 8 deltagare. Optimistjollar och RIB från HSS kommer 
att  användas. Seglarskolan kommer att hållas enligt Seglarförbundets riktlinjer med 
tanke på Coronaepidemin. 

§10 Hamnkrogen 2020
Hamnkrogen i ny större skepnad smygöppnar idag. 

§11 Astrios hamnfest
Hamnfesten är inställd i år pga coronaepidemin. 

§12 Reparationer av bryggor
Brygga 1, 2, 3 och 7 har renoverats med ny trätrall. 
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§13 Dans rapporter
Vaggor är undanställda inför sommaren. Gemensam arbetsdag ska inte hållas pga 
coronaepidemin. 
Brygga 9 saknar el och vatten för närvarande på grund av att matningen till brygga 8 
drogs om. 
Beslutade förhandla med Stugföreningen om ett avtal för tillgång till el, vatten och 
sophantering för att kunna upplåta detta med gott samvete. 
Det är mycket stök och vårdslös trafik i Grötvik på nätterna. 

§14 Övrigt
Inga övriga frågor förelåg. 

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

Vid protokollet Justeras

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