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Grötviks Segelsällskap    Datum Protokoll nr
849201-4785 2021-06-22 7

Extra styrelsemöte

Tid 2021-06-22

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 2021-06-02 godkändes och lades till 
handlingarna.

§3 Kassarapport
Likvida medel 975 tkr.

§4 Förhandlingar med kommunen ang nytt avtal
Ordföranden redogjorde för aktuell förhandlingssituation. GSS har fått bra gehör för 
synpunkter på avtalsförslaget. GSS och kommunen har samsyn i många frågor, bland 
annat om muddringskostnaderna. Beslutade att teckna avtalet med kommunen.
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§5 Arrendeavtal med skifteslaget gällande ställplatserna
Muntlig överenskommelse har träffats med samfälligheten/skifteslaget att GSS erlägger 
30 tkr för ställplatserna på västra sidan av bron. 

§6 Samverkansgruppen för Grötviksområdet
Kommunen kommer att inrätta grillplatser längs havet. Skifteslaget kommer att 
avgiftsbelägga parkering och inrätta ställplatser för husbilar. Parkeringen närmast 
wakeparken kommer att husera matvagnar. 
Farthinder är högt prioriterat, frågan drivs med kommunen. 
Region Halland har beviljat medel för finansiering av en projektledare för att tillvarata 
värdena och utveckla Grötviksområdet. 

§7 Dans rapporter
Arbete med underhåll och vård av området sker löpande. Viss skadegörelse med 
klotter och översvämning har skett i servicebyggnadens öppna del.

§8 Arbetsgruppens rapportering
Även arbetsgruppen har gjort mycket arbete med underhåll och förbättringar av 
området. 

§9 Upplägg för att klara sommaren
Bemanning för sommaren löses med anställd ungdom och ideella krafter. Information 
om öppettider etc uppdateras på hemsida och med skyltning. 

§10 Seglarskolan
HSS seglarskola hålls i Grötvik vecka 30. 

§11 Underlag att ta fram inför höstmötet 
Förslag för avgiftsändringar och annat arbetas fram av en grupp bestående av 
Ingegerd, Joakim, Dan, Torben och Johanna.

§12 Bryggvärdar 
Nya bryggvärdar ska tillsättas på de bryggor som saknar.
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§13 Google Street View
GSS har fått erbjudande om fotografering till Google Street View i form av en flygning 
över hamnen för en engångskostnad av 12000 kr. Beslutade att tacka nej till 
erbjudandet. 

§14 Övriga frågor
Information från Gomarina inför sommaren delgavs.

§15 Mötets avslutande
Mötet avslutades med avtackning av Dan efter hans värdefulla och uppskattade 
insatser som hamnkapten.  

Ordföranden tackade för visat intresse och god mötesanda. Mötet förklarades avslutat. 

Vid protokollet Justeras

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