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Grötviks Segelsällskap    Datum Protokoll nr
2020-11-04  9  10

Styrelsemöte

Tid 2020-11-04

Plats Klubbstugan

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

Frånvarande Urban Larsson
Anders Schager
Joakim Stare 

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 2020-10-14 godkändes och lades till 
handlingarna. 

§3 Kassarapport
Likvida medel 866 tkr. 

§4 Årsmöte/Höstmöte, den 28 november på Najaden
Genomgång av handlingar inför mötena den 28 november. Beslutade genomföra mötet 
trots skärpta coronarestriktioner och med bästa möjliga förutsättningar för avstånd och 
hygien.
Beslutade skicka kallelser endast via e-post samt ett sms till samtliga medlemmar med 
hänvisning till information på hemsidan. 
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§5 Årsmöte 2021, när/var ?
Förbereder för att mötet behöver hållas under fortsatta restriktioner. 

§6 Muddring, länsstyrelsen
Arbete med prover och ansökan fortgår. 

§7 Underhållsansvarig i hamnen
Framställan från medlem om eventuellt behov av en underhållsansvarig vid mindre 
reparationer och underhåll av klubbhus, bryggor o maskinpark. 
Styrelsen anser att detta ansvar ingår i hamnkaptenens uppdrag som tar in hjälp från 
medlemmar eller externa parter när behov finns. Initiativ att hjälpa till är välkommet 
men ska samordnas med hamnkaptenen. 

§8 Förhandlingar med samfälligheten. När/hur/vem ?
Ordföranden tar kontakt med samfälligheten. 

§9 Dans rapporter
Kommunen har bjudit in till nytt samrådsmöte med berörda parter i Grötvik. 
Förtöjningsbommar har tagits upp på alla bryggor utom brygga 5 där det inte kunde 
genomföras pga fel på den maskin som hjälper med lyft. 
Muddringsrederiet är preliminärt inbokade för muddring 2021. 

§10 Övrigt 
Beslutade göra ett utskick till båtplatsinnehavare inför nästa säsong med båtplatsdekal 
och relevant information, t ex stadgar och ordningsföreskrifter. 

§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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