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Grötviks Segelsällskap    Datum Protokoll nr
849201-4785 2021-06-02 6

Styrelsemöte

Tid 2021-06-02

Plats Klubbstugan

Närvarande Ingegerd Olofsson (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 2021-05-05 och extra styrelsemöte  
2021-05-26 godkändes och lades till handlingarna.

§3 Kassarapport
Likvida medel 962 tkr.

§4 Förhandlingar med kommunen ang nytt avtal
Ordföranden redogjorde för aktuell förhandlingssituation. GSS, kommunen, och 
skifteslaget är i princip överens om ett nytt avtal så det är färdigt att tecknas efter att 
detaljerna slipats. 

§5 Samverkansgruppen för Grötviksområdet
Björn och Ingegerd har träffat den nya projektledaren som är tillsatt att arbeta för 
samverkansgruppen och informerat om GSS situation och utvecklingsmöjligheter.
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§6 Dans rapporter
Uppmärkning av trailer och båtar verkar fungera bra efter det utskick som gjordes inför 
säsongen. Fortfarande stora problem med mycket trafik i höga hastigheter längs 
Grötviksvägen. Två soptunnor har satts upp av kommunen vid servicebyggnaden.

§7 Arbetsgruppens rapportering
Långvården har röjts, hamnplanen har städats, lite sly har rensats. Slipat och oljat bord 
och bänkar. Räddningsstege på brygga 5 har reparerats. 
Hittegodsanmälan har gjorts för övergivna båtar. 

§8 Semestervikarier 
Diskuterade förutsättningar för sommarens bemanning. 

§9 Övriga frågor
Inga övriga frågor förelåg. 

§10 Mötets avslutande
Styrelsen framförde ett tack till ordföranden för omfattande insatser med 
avtalsförhandlingar etc. 
Ordföranden tackade för visat intresse och god mötesanda. Mötet förklarades avslutat. 

Vid protokollet Justeras

………………………………… ……………………………………
Johan Sölve Ingegerd Olofsson
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