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Grötviks Segelsällskap    Datum Protokoll nr
849201-4785 2022-02-02 2

Styrelsemöte

Tid 2022-02-02

Plats Klubbstugan

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

Frånvarande Johanna Räisänen
Torben Gustavsson

Distribueras till Styrelsen och Hamnvärden

§1 Trädäck vid hamnkrogen
Ken Karlsson presenterar sitt förslag till byggande av trädäck vid Hamnkrogen. 
Förslaget innebär en stor investering för GSS och en avgränsning av området för 
restaurangändamål. Frågan bereds mer inför nästa möte. 

§2 Mötets öppnande
Ordförande hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat. Mötet godkände 
föreslagen dagordning.

§3 Föregående protokoll
Protokollet från föregående styrelsemöte 2021-12-08 och extra styrelsemöte 
2022-01-19 godkändes och lades till handlingarna. 
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§4 Kassarapport 
Likvida medel 1730 tkr. 

§5 Status rep/underhållsbeslut
Åtgärd av hammarband är klara. Brygga 10 innerst ska bli en plats till. Nya bommar till 
brygga 10 och fler flöten till övriga bommar har levererats. 

§6 Status muddringstillstånd
Kommunens konsult som utarbetar tillståndsansökan har blivit fördröjd pga sjukdom. 
Tillståndsansökan har nu lämnats in. 

§7 Förberedelse inför årsmötet 
Söndrums Folkets hus 26 mars. 

- ÅR och Verksamhetsberättelse för 2021
- Verksamhetsplan och budget för 2022
- Information från styrelsen
- Styrelsearvode för 2022
- Från höstmötet

- Föreslå att justera avgift tagg för stugägare utan båtplats från 550 kr/år till 300 
kr/år där krav på medlemskap slopas.
- Införandet av parkeringstillståndet backas pga nytt ställningstagande från 
kommunen.
- Stadgeändring §5 och §6 ska enligt §13 godkännas med minst 2/3 majoritet vid 
två på varandra följande föreningsmöten, varav ett skall vara årsmötet.

§8 Status införandet avgiftshöjningarna beslutade på höstmötet
Johan ser över rutinerna och stänger av befintliga köpmöjligheter. 

§9 Status kring arrende ställplatser Samfälligheten
Förhandlingarna med samfälligheten om ställplatserna höger efter bron har inte lett till 
någon överenskommelse så GSS kommer att släppa de ställplatserna. 

§10 Publicering prislista alla avgifter till vår hemsida
Genomförs efter årsmötet. 
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§11 Övrigt
Utredning pågår om övervakningskamera.

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

Vid protokollet Justeras

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