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Grötviks Segelsällskap    Datum Protokoll nr
2021-02-03 1

Styrelsemöte

Tid 2021-02-03

Plats Klubbstugan

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

Frånvarande Torben Gustavsson
Johan Sölve

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 2020-12-02 godkändes och lades till 
handlingarna.

§3 Kassarapport
Likvida medel 1707 tkr.

§4 Årsmöte 2021
Dan har ordnat möteslokal 24/4 men mötet får förmodligen hållas digitalt.
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§5 Muddring
Nya prover har ordnats via Dan och skickats för analys. Sven har varit i kontakt med 
Länsstyrelsen och fått klartecken för våra föreslagna provtagningsplatser och förslag till 
analys.

§6 Samordning av framtiden i Grötviksområdet, båtråd
Viktigt för Grötvik att vi får en ny detaljplan. Mats Örjes rapporterade om 
trafiksituationen och hur den skall lösas. Skateboardrampen skall flyttas till en 
lämpligare plats. Teknik och fritids kontoret är inkopplat.

§7 Arbeten i hamnen under året
Belysningsstolpe på brygga 10 skall ordnas. Torben håller i detta. På brygga 5 är träet 
dåligt. Måste åtgärdas. Dan håller i detta och ser till att det blir gjort. Källaren skall 
städas ur och göras mer överskådlig. Fönster i klubbhuset skall underhållas och ev 
bytas ut. Kommunen inkopplas.

§8 Vaktlista
Vaktlista upprättas med början 15/4. Johan åtgärdar bokning och vaktlista. Claes 
Magnusson och Carl-Erik Svensson ser till att vakterna sköter sina åtaganden.

§9 Inkomna skrivelser
Ewa Wendt har inkommit med en skrivelse angående båtplats. Då platsen sagts upp 
menar styrelsen att det inte går att ordna någon särskild förtur för familjen Wendt utan 
de får ställa sig i kö för ny båtplats.

§10 Dans rapporter
Johanna och Dan kom med förslag att vi skall skicka ut meddelande till alla båtägare 
vad som gäller för medlemmarna. Förutom etiketter för båtplats skall ordningsregler, 
vad som gäller vid vakthållning, regler för övertagande av båtplats, arbetsdagar, 
utebliven båtplatsavgift, uppställning av trailer mm. Dan och Johanna åtgärdar. 
Fiber måste dragas ner till kontoret. Johan åtgärdar.
Johanna meddelar att Seglarskola anordnas v 30. 
Betalningsappen fungerar bra.
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§11 Övrigt
Inga övriga frågor förelåg.

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

Vid protokollet Justeras

………………………………… ……………………………………
Bo Bergkvist Sven Palmkvist
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