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Grötviks Segelsällskap    Datum Protokoll nr
849201-4785 2022-03-02 3

Styrelsemöte

Tid 2022-03-02

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 styrelsemöte 2022-02-02 godkändes och lades till 
handlingarna. 

§3 Kassarapport 
Likvida medel 1954 tkr efter att de flesta årsfakturorna är betalda. 
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§4 Status muddringstillstånd
Ansökan är fortfarande under behandling hos Länsstyrelsen. Dumpningsplatsen är 
största oklarheten. 
Det är möjligt att muddring inte kommer att kunna genomföras inom tidsramarna. 
Nya djupmätningar indikerar att hamninloppets djup klarat sig ganska bra trots 
stormarna. 
Beslutade att ställa in muddringsprocessen i år på grund av att handläggningen av 
ansökan påbörjats av kommunen för sent och tagit för lång tid så att det inte funnits 
tillräcklig tid att bemöta Länsstyrelsens frågetecken och att tillstånd inte kunnat ges i tid 
för att beställa arbetet. 
En skrivelse ska lämnas in till Kommunstyrelsen med begäran om svar på hur 
handläggningen ska hanteras framöver. GSS och Sjöräddningen står som avsändare.

§5 Inför Årsmötet 2022-03-26 i Folkets hus
Genomgång av underlag inför årsmötet.
• Förslag dagordning
• Preliminärt resultat 2021
• Verksamhetsplan för 2022
• Styrelsearvode för 2022 föreslås oförändrat
• Kallelse och utskick senast 10 mars

§6 Inför säsongen
Isättning bommar bestäms inom kort. 
Publicering vaktlistor - bokningen genomförs när båtplatsuthyrningen är tillräckligt klar. 
Administrering vaktbokning nya båtplatsmedlemmar. Beslutade att reservera de 30 
vaktpassen 1-15 oktober som nytillkomna kan boka upp sig på. 
Status tilldelning båtplatser med tillhörande kölista - ett pågående arbete.
Ställplatser husbilar. Skyltning och ev möjlighet till förbokning av plats. Björn 
undersöker lösning för bokning. 
Städning servicebyggnaden.
Seglarskola V30 genomförs av HSS liksom förra året.

§7 Beslut om trädäck hamnkrogen
GSS vill kunna använda ett eventuellt trädäck för medlemmarna. Det pågående 
detaljplanearbetet talar emot att upplåta ett trädäck för hamnkrogen. 
Beslutade att inte uppföra ett trädäck för Hamnkrogens bruk. 

§8 GSS 60 år
Tas upp på årsmötet med efterlysning av medlemmar som engagerar sig i 
arrangemanget. 
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§§9 Övrigt
Övervakningskamera bordläggs. 
Datum styrelsemöte juni beslutades flytta till 22/6.
Namngivningscermoni för Sjöräddningens nya båt sker den 2 april. 
Diskussion sker med kommunen om att de ska ta över drift och ansvar för lyktstolparna 
längs vägen mot Bastaskär. 
Förslag flytta och hyra mindre container sophantering presenteras på nästa möte.
Sjöräddningen kommer på nästa möte för att informera om deras framtidsplaner. 

§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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