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Grötviks Segelsällskap    Datum Protokoll nr
849201-4785 2021-12-08 11

Styrelsemöte

Tid 2021-12-08

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 2021-11-03 godkändes och lades till 
handlingarna. 

§3 Kassarapport 
Likvida medel 1007 tkr. Fakturor för bryggreparationer och bommar är inte betalda. 

§4 Status beslutade rep/underhållsåtgärder
Åtgärd av hammarband brygga 5 är färdigt. Brygga 8 fortsätter när vädret tillåter. Nya 
bommar och flottörer levereras närmaste tiden. 

§5 Reflektioner Höstmötet 2021-11-20
Bra möte med god uppslutning. Flera deltagare visade uppskattning för det som 
informerades och beslutades. 

§6 Samverkansgruppen Grötvik
Nytt möte kommande vecka för mer diskussioner kring parkeringssituationen.
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§7 Stugföreningens agerande
Diskussion pågår om parkeringsfrågan. 

§8 Nästa steg i avgiftshöjningar, avtal parkeringsbolag
Genomgång av upplägg för att hantera det praktiska kring de nya avgifterna. 
Möte ska hållas med parkeringsbolaget. 

§9 Förslag till arrendeavtal Samfälligheten
GSS har utarbetat ett förslag till arrendeavtal för ställplatserna på skifteslagets mark (till 
höger efter bron). 

§10 Förslag prislista alla avgifter till vår hemsida
Prislistan gicks igenom och justerades på några detaljer. Klar att lägga ut. 

§11 Förslag på När och hur ideella krafter kan kompenseras
Så länge ideella krafter utför daglig service samt reparation och underhåll vill styrelsen 
visa sin uppskattning för deras omfattande insatser med en mindre kompensation. 
Detta gäller även den administrativa delen.
En person har anmält sitt intresse för att hjälpa till med administration.

§12 Övrigt
Status muddringstillståndet
Provtagning har gjorts och väntar på analysresultat, därefter fortsätter konsulten med 
tillståndsansökan på kommunens uppdrag. 

Övervakningskamera
Utredning om fler kameror pågår. 

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

Vid protokollet Justeras

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