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Grötviks Segelsällskap    Datum Protokoll nr
2021-04-07 3

Styrelsemöte

Tid 2021-04-07

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 2021-03-03 godkändes och lades till 
handlingarna.

§3 Kassarapport
Likvida medel 1 422 tkr. Fakturan för muddringen på ca 330 tkr exkl moms är betald. 

§4 Årsmöte 2021, 25/4 kl 16.00
Kallelser skickas ut snarast. Deltagarna ska föranmäla sig och får möteslänk skickad till 
sig därefter. 
Handlingar och budgetförslag till mötet gicks igenom.

§5 Stadgeändring ang kallelseförfarandet till allmänna möten.
Årsmötet 2020 beslöt att kallelser till föreningsmöten endast skall ske via mail. 
Styrelsen beslutade föreslå att §7.2 ändras till att lyda ”Kallelsen sker via e-post.”
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§6 Samordning av båtlivet i Halmstad
Samordningsgrupp mellan båtklubbarna i kommunen kallar till samrådsmöte den 14/4. 

§7 Förhandlingar med kommunen ang nytt avtal
Kommunen sköter förhandlingen med samfälligheten som äger innerhamnen. Ett första 
möte har hållits, nytt möte med kommunen inom kort. 

§8 Arbeten i hamnen under året
Fokus under året blir löpande underhåll utöver arbetet med bryggorna 5 och 10 som är 
påbörjat. 

§9 Vaktlista
Vaktpassen är fastställda och SMS har skickats ut till samtliga vakter. Vaktlistan ska 
produceras och distribuerad via mail till alla. 

§10 Sjösättningar
Första sjösättning med lastbilskran den 24/4 är fulltecknad och resterande datum är 7 
och 8 maj. 

§11 Resultat av muddringen
Muddringen genomfördes väl. Hela muddringsvolymen på 2000 kbm har tagits. 

§12 Dans rapporter
Inget mer att tillägga. 

§13 Övrigt
Inga övriga frågor. 

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

Vid protokollet Justeras

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