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Grötviks Segelsällskap    Datum Protokoll nr
849201-4785 2021-11-03 10

Styrelsemöte

Tid 2021-11-03

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 2021-10-06 godkändes och lades till 
handlingarna. 

§3 Kassarapport 
Likvida medel 989 tkr. Några obetalda fakturor för omärkta båtar etc finns fortfarande. 

§4 Status beslutade rep/underhållsåtgärder
Offert för reparation av hammarband inkl arbete på brygga 5 för 76 463 kr. Material för 
reparation av brygga 8 är beställt för 10 311 kr enligt offert som ska kompletteras med 
separat offert för arbetet. Två bommar till brygga 10 är beställa för totalt 30 000 kr. 
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§5 Höstmötet 2021-11-20
Beslut dagordning
Beslut ändring av stadgar
Beslut ytterligare ordningsföreskrifter
Beslut avgiftsändringar
Beslut parkeringar

§6 Förslag nytt arrendeavtal och parkeringslösningar med skifteslaget
Förhandlingar pågår med Skifteslaget om nytt arrendeavtal men även 
parkeringslösningar för innerhamnen. 

§7 Samverkansgruppen Grötvik
Redogörelse från senaste mötet med gruppen Destination Grötvik.

§8 Båtrådet
Båtklubbarna i Halmstad har haft möte tillsammans med kommunen som presenterade 
översiktsplanen Vision 2050. 

§9 Övrigt
Elförbrukning vinterförvaring
Mätare har installerats för att ha koll på förbrukningen för ev åtgärd. 

Status muddringstillståndet
Sjöräddningen har gjort djupmätningar för att kartlägga hamnen. Tillståndsprocessen 
fortgår med konsulthjälp. 

Datum för möte angående GSS framtida mål och strategier
Styrelsen träffas för ett extra möte 19/1 kl 16. 

§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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