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Grötviks Segelsällskap    Datum Protokoll nr
849201-4785 2021-10-06 9

Styrelsemöte

Tid 2021-10-05

Plats Hamnkontoret

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

Frånvarande 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 styrelsemöte 2021-09-01 godkändes och lades till 
handlingarna. 

§3 Kassarapport samt preliminär prognos
Likvida medel 989 tkr. Genomgång av preliminär prognos som visar på delvis ökade 
intäkter och minskade omkostnader där framförallt ideella krafter ställt upp. Prognosen 
ger därmed utrymme till att ytterligare akuta reparations- och underhållsarbete kan 
genomföras.
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§4 Prioritering ytterligare rep/underhåll/investering med tillhörande plan 1-3 
år
Ingår även förslag till investeringar för att minska förbrukningen av el. Genomgång av 
status och reparationsbehov på de olika bryggorna. Reparationer av hammarband på 
brygga 5 har högst prioritet, komplettering av bommar på brygga 10 samt byte eller 
reparation av trasiga bommar måste också utföras. Byte av säkringar och 
jordfelsbrytare på bryggorna ska också göras, ca 30 tkr. Beslutade att det bedömda 
utrymmet i prognosen med 200 tkr exkl moms används för genomförande av 
ovanstående. Offerter tas in och därefter beställs åtgärder som ryms inom beloppet i 
prioriteringsordning. De åtgärder som inte kommer hinnas med denna säsong kommer 
avsättning ske för genomförande vid nästa säsong.

§5 Förslag till roller och ansvarsområde för en fungerande hamn.
Genomgång av rollbeskrivning. 

§6 Samverkansgruppen i Grötvik
Samordningsgruppen tillsammans med representanter från Halmstad kommun har 
gjort ett studiebesök Skrea Strand. Representanter från kommunen informerade om 
deras utmaningar och framgångsfaktorer kring samverkan kommun/näringsliv, Trafik 
och gångfartsområde, sophantering mm. Fokus framåt för projektledare som tillsatts för 
destinationsutveckling Grötvik blir möte och dialog med berörda förvaltningar inom 
kommunen gällande vatten, avlopp, trafik och sophantering i Grötviksområdet.

§7 Mötet GSS haft med stugföreningen tillsammans med kommunen
Redovisning från möte med syfte att förtydliga mellanhavandena när det gäller 
parkering, sophantering etc. 

§8 Höstmöte 2021-11-20
Genomgång av underlag inför höstmötet:
- Förslag till ändring stadgar 
- Förslag till ytterligare ordningsföreskrifter
- Förslag till avgiftsändring
- Förslag till optimering parkeringsytor med tillhörande parkeringstillstånd arbetas fram 
av en grupp bestående av Torben, Claes Magnusson och Ingegerd. 
- Förslag nytt arrendeavtal med skifteslaget är under framtagning, förhandlingar pågår 
med skifteslaget. 
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§9 Övrigt
Ärtsoppekväll den 21/10 kl 18.00 på Ekebacken. Lasse Lindström berättar om LinSon 
och travbranschen. Betalning 50 kr via Swish vid anmälan senast 18/10. Punsch kan 
köpas till självkostnadspris på plats. 
Förslag till samordning med bryggvärdarna av gemensam grillning för ökad trivsel och 
engagemang vid bomupptagning.
Kameraövervakning innerhamnen utreds närmare. 
Telia Bredband fiber är installerat och driftsatt. 
Styrelsen ska genomföra ett möte angående GSS framtida mål och strategier.
Redogörelse av frågeställningar från årsmöte i stugföreningen gällande tillgång till 
service i hamnen. 
Information om Sjösäkerhetskurs från Västkustens Båtförbund.

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

Vid protokollet Justeras

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