
PROTOKOLL �  ( � )1 3

Grötviks Segelsällskap    Datum Protokoll nr
2020-09-02  7  8

Styrelsemöte

Tid 2020-09-02

Plats Klubbstugan

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

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 2020-06-03 godkändes och lades till 
handlingarna. 

§3 Kassarapport
Likvida medel 895 tkr. 

§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 hålla årsmöte samtidigt med höstmötet under förutsättning att nuvarande 
rekommendation om högst 50 personers samlingar kommer att ökas till 500 enligt 
förslag. Större lokal bokas för att kunna hålla gles möblering. 

§6 Nytt avtal med kommunen
Avtal är klart och påskrivet, kommunen har fakturerat årsarrendet. 

§7 Förhandlingar med samfälligheten. När/hur ?
Beslutade kontakta representanter för samfällighetsföreningen för att ta upp 
förhandlingar om nytt arrendeavtal. 

§8 Skateboardrampen, dubbeluthyrning ?
Kommunen har hyrt ut samma område både till GSS och till skateboardföreningen. 
Ordföranden förhör sig med kommunen om hur det förhåller sig. 

§9 GSS verksamhet under sommaren, erfarenheter ?
Ted Eriksson har varit vikarie i sommar och skött verksamheten på ett uppskattat sätt. 
Servicebyggnaden har inte skötts av kommunen som överenskommet under början av 
sommaren utan GSS har fått sköta städningen under perioden. Därefter har det 
fungerat bra. Beslutade fakturera kommunen för GSS arbete för städning samt 
förbrukningsmaterial. 
Tömning av glasåtervinning har fungerat dåligt när hämtning har anmälts. 
Parkering och trafik har varit ett stort problem i sommar när det har varit mycket 
besökare, både på grund av väder, Coronapandemin, aktiviteter i Grötviksområdet. 

§10 Rapport från mötet med länsstyrelsen den 28/8.
Möte har hållits med representant från Länsstyrelsen angående ny dispensansökan för 
att kunna genomföra underhållsmuddring.

§11 Husbilar/gästande båtar
Det har varit färre gästbåtsnätter och något färre husbilsnätter än förra sommaren. 

§12 Seglarskola 2020
Seglarskola har hållits i Grötvik under vecka 30 i HSS regi och det var mycket 
uppskattat av eleverna och gruppen var lagom stor med 7 barn. Närheten till öppna 
havet är både en fördel och nackdel beroende på väder och seglarnas erfarenhet. Till 
nästa år föreslås att plats reserveras för ribbåtarna under veckan.
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§13 Hamnkrogen 2020
Sommaren har varit mycket bra för Hamnkrogen och uppskattad av allmänheten. 
Tillstånd har sökts för att behålla delar av byggnaden över vintern. 

§14 Dans rapporter
Hjärtstartare har köpts in och finns i klubbstugan. Utbildning kommer att arrangeras. 
Fiber är anslutet men inte inkopplat. 
Övrigt avhandlades i §9. 

§15 Övrigt
Beslutade föreslå höstmötet en taxa för upplåtelse till kommersiell användning av 
bryggor på 5000 kr/dag.
Förlängt bygglov har sökts för ställplatser men kommunens handläggning har dröjt. 

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

Vid protokollet Justeras

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