
PROTOKOLL �  ( � )1 2

Grötviks Segelsällskap    Datum Protokoll nr
2021-03-03 2

Styrelsemöte

Tid 2021-03-03

Plats Klubbstugan

Närvarande Sven Palmkvist (ordf)
Björn Barsby
Bo Bergkvist
Torben Gustavsson
Johanna Räisänen
Joakim Stare
Carl-Erik Svensson 
Johan Sölve (sekr)
Mats Örjes
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 2021-02-03 godkändes och lades till 
handlingarna.

§3 Kassarapport
Likvida medel 1870 tkr. 42 tkr är fortfarande obetalt från årets fakturering. 
Årsredovisning 2020 är färdigställd och lämnad till revision. Beslutade att balansera 
årets preliminära resultat -58836 kr i ny räkning. 

§4 Årsmöte 2021, 24/4. Var och hur?
Beslutade genomföra årsmötet digitalt med samma upplägg som höstens 
medlemsmöten. 

§5 Muddring, analyser/länsstyrelsens prövning
Det har varit flera vändor för kompletteringar av dispensansökan och flera analyser av 
bottenprover. Positivt beslut från Länsstyrelsen väntas de närmaste dagarna vilket 
krävs för att bekräfta bokningen av muddringsföretaget. 
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§6 Samordning av framtiden i Grötviksområdet
Samrådsgruppen som består av Ateljé Bastaskär, Wakeparken, Stugföreningen, 
Sjöräddningen och Grötviks Segelsällskap har haft samrådsmöte med Teknik och fritid 
som har fått budget tilldelad för att begränsa trafikproblemen i området och göra olika 
förbättringar av området. 
Gruppen har även sökt projektmedel från Region Halland för att bekosta en 
projektledare. 

§7 Bygglov ställplatser
Förnyat tillfälligt bygglov för ställplatser har beviljats. 

§8 Arbeten i hamnen under året
Offert från Anton Karlsson Bygg för att renovera brygga 5 på 76500 kr och offert från 
Prenad för elarbeten och ny belysning på brygga 10 på 25000 kr. Beslutade att 
genomföra dessa investeringar. Arbetet påbörjas inom kort. 

§9 Vaktlista
Vaktlistebokningen ska öppna under mars så fort årets båtplatser är färdigtilldelade. 

§10 Dans rapporter
Sjösättningsdatum håller på att planeras. Pumpsystemet för avloppsanslutningen har 
drabbats av problem. Det har varit svårt att hitta någon på kommunen som tar ansvar 
för frågan. 

§11 Övrigt
Förhandling med kommunen om nytt avtal har inletts, vilket även inkluderar 
innerhamnen denna gång. 
Astrio önskar fortsätta att arrangera den årliga sommarfesten i Grötvik. Beslutade att 
förlänga avtalet om detta. 
Information om SM-veckan i Halmstad 2021. SM i wakeboard kommer att genomföras i 
Wakeboardparken den 1-2 juli med SVT-sändningar men utan publik. 

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

Vid protokollet Justeras

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