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Grötviks Segelsällskap    Datum Protokoll nr
2020-10-14  8  9

Styrelsemöte

Tid 2020-10-14

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 2020-09-02 godkändes och lades till 
handlingarna. 

§3 Kassarapport
Likvida medel 905 tkr. 

§4 GSS förhållningssätt gentemot coronapandemin ?
Fortsatt försiktighet och att medlemmarna rekommenderas att iaktta 
Folkhälsomyndighetens rekommendationer. 
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§5 Årsmöte/Höstmöte,  hur och när ?
Beslutade hålla kombinerat höstmöte/årsmöte i större lämplig lokal och med 
obligatorisk föranmälan med högst 50 deltagare. Bo Bergkvist undersöker. 
Datumförslag 14/11, 21/11, 28/11. 

§6 Hantering av medlemsmötena, diskutera alternativa lösningar.
Avklarades i föregående punkt. 

§7 Ekonomi, avgifter inför höstmötet
Styrelsen har tidigare beslutat att föreslå höstmötet 5000 kr per dag för nyttjande av kaj 
vid kommersiell båttrafik. 
Beslutade föreslå höstmötet en höjning av båtplatsavgifter med 25% (sommar- och 
vinterplatser) och medlemsavgiften en höjning med 100 kr till 450 kr samt 
uppställningsavgift för båtkärror 1000 kr. Motivet är för att kompensera för höjd 
arrendekostnad inklusive halvering av husbilsintäkterna och följder av att GSS blivit 
momspliktigt. 

§8 Muddring
Sandprover har tagits och skickats in. Ansökan om dispens för dumpning av 
muddermassorna ska lämnas in till Länsstyrelsen.

§9 Förhandlingar med samfälligheten. När/hur ?
Kontaktperson har inte nåtts än. 

§10 Skatebordområdet, dubbeluthyrning ?
Kommunen har inte besvarat ordförandens frågor i frågan. 

§11 Dans rapporter
Alla större båtar är på land efter att sista upptagningen med kranbil har ägt rum. 
Bommar börjar tas upp kommande dagar. 
Elarbeten för elmatning och belysning pågår för brygga 5 och 10. 
Vakthållningen har fungerat bra augusti ut men därefter har det varit dålig uppslutning. 



PROTOKOLL �  ( � )3 3

§12 Övrigt 
Kommunen har bestridit fakturan de fått för att GSS har fått sköta servicebyggnaden en 
del av säsongen. Dan kontaktar servicekontoret i ärendet. 
Beslutade betala ut årets styrelsearvoden. 

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

Vid protokollet Justeras

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