
PROTOKOLL �  ( � )1 3

Grötviks Segelsällskap    Datum Protokoll nr
849201-4785 2021-09-01 8

Styrelsemöte

Tid 2021-09-01

Plats Klubbstugan

Närvarande Ingegerd Olofsson (ordf)
Björn Barsby
Bo Bergkvist
Torben Gustavsson
Johanna Räisänen
Joakim Stare
Carl-Erik Svensson 
Johan Sölve (sekr)
Mats Örjes

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 extra styrelsemöte 2021-06-22 godkändes och lades till 
handlingarna.

§3 Kassarapport
Likvida medel 1021 tkr. 

§4 Utvärdering sommaren
Seglarskolan väl genomförd med bra ledare, men dessvärre mindre bra förutsättningar 
med vädret. 
Tylödagen genomfördes med organiserade båttransporter från Grötvik för besök på 
Tylö Fyr. 
Västerhavsveckan har genomförts i området. 
Träff med bryggvärdar och arbetsgruppen. 
Alla bryggvärdar har träffats på ett möte. 
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Arbetsgruppens och Johannas utvärdering upplägget i sommar.
Det har varit mycket ideellt arbete med administration, ta hand om frågor från 
medlemmar och gäster samt reparationer och underhåll.  
Ett åsknedslag orsakade mycket arbete under en veckas tid för att återställa det som 
blev skadat, t ex passagesystem och internetuppkoppling. 

§5 Förslag till fortsatt upplägg 
Arbetsgruppen med stöd av en ungdom som semestervikarie. De administrativa 
uppgifterna behöver lösas på ett mer strukturerat sätt, kanske genom en anställning. 
Styrelsen fortsätter utvärdera behoven framöver. 

§6 Förslag till roller och ansvarsområde för en fungerande hamn
Förslag till rollfördelningar gicks igenom och diskuterades och kommer att 
vidareutvecklas. 

§7 Översyn elabonnemang och förbrukning
Ett omfattande arbete med att inventera abonnemang och förbrukning har gjorts av 
Torben i sommar. Åtgärder måste vidtas för att få ner den stigande förbrukningen 
samtidigt som elpriset ökar.

§8 Offerten bredband mm Telia
Beslutade acceptera offerten från Telia för fiberuppkoppling.

§9 Ärende överlåtelse av båtplats inom familjen
Beslutade att i enlighet med ordningsföreskrifterna godkänna överlåtelse av båtplats 
602 inom familjen efter dödsfall. 

§10 Prioritering ytterligare rep/underhåll/investering hösten som budgeten 
bedöms tåla.
Inventering av reparationsbehov görs med hjälp av bryggvärdarna. Behov av fler 
bommar på brygga 10. 

§11 Förslag till GSS krisplan
Beslutade anta det förslag till krisplan som Bosse tagit fram. 

§12 Reglering styrelsearvode
Beslutade genomföra utbetalning av styrelsearvodet. 

§13 Samordningsgruppen i Grötvik
Uppföljningsmöte i samordningsgruppen har hållits. Trafiksituationen har förbättrats 
kraftigt, mycket mindre buskörning. 
Mats gör ansökan om farthinder till kommunen.
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§14 Höstmöte
Datum och plats 20/11 alt 27/11, Söndrums folkets hus.
Förslag till avgiftsändringar gicks igenom och bordläggs till nästa möte. 

§15 Övrigt
Möte har hållits med Sjöräddningen och Stugföreningen om samverkan och dialog 
kring frågor som påverkar parterna och behöver lösas tillsammans.
Ansökan om handräckning för avlägsnande av båtar kommer upprättas.
Vinterplats i sjön vid kaj kommer att tillåtas i begränsad omfattning detta år. Vid 
muddring måste platsen vara fri för aktör som utför muddring. 

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

Vid protokollet Justeras

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