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Grötviks Segelsällskap    Datum
849201-4785 2022-03-26

Årsmöte

Tid 2022-03-26 kl 10.00

Plats Söndrums Folkets hus

§1 Val av ordförande och sekreterare för mötet
Ordförande hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat. Till mötets ordförande 
valdes Ingegerd Olofsson och till sekreterare valdes Johan Sölve.

§2 Val av protokollsjusterare och rösträknare
Anders Schager och Bo Bergkvist valdes av mötet att justera protokollet och vara 
rösträknare. 

§3 Fastställande av röstlängd
Röstlängd i form av medlemsförteckning på nätet finns tillgänglig att fastställa vid 
behov, vilket godkändes av mötet. 

§4 Fråga om mötets behöriga utlysande
Kallelse till föreningsmöte skall ske skriftligen via e-post och vara medlemmarna 
tillhanda senast 14 dagar före mötet. Kallelsen skickades via e-post 2022-03-10. Mötet 
beslutade att det varit utlyst på behörigt sätt.

§5 Fastställande av dagordning
Dagordningen godkändes av mötet.  

§6 Föredragning av styrelsens årsredovisning för senaste verksamhetsår
Ordförande Ingegerd Olofsson redovisade verksamhetsberättelsen för 2021. Kassören 
Johanna Räisänen redogjorde för GSS ekonomi. Mötet beslutade godkänna dessa 
som styrelsens årsredovisning.

§7 Revisorernas berättelse
Revisorn Mikael Strutz läste upp revisionsberättelsen, vilken var utan anmärkning. 
Revisorerna tillstyrker att resultat- och balansräkning fastställs, att årets resultat 
balanseras enligt styrelsens förslag och att ledamöterna beviljas ansvarsfrihet för det 
gångna verksamhetsåret.  



PROTOKOLL �  ( � )2 6

§8 Fastställande av resultat- och balansräkning
Resultat- och balansräkningen för 2021 fastställdes och godkändes av mötet.

§9 Disposition av årets resultat
Styrelsen föreslog att årets vinst 8 540 kr balanseras i ny räkning. Mötet beslutade 
enligt styrelsens förslag.

§10 Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
Mötet beslutade att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2021.

§11 Fastställande av arvode för styrelsen
Styrelsens arvode för 2022 fastställdes av mötet till 1,5 basbelopp som fördelas mellan 
styrelsemedlemmarna. 

§12 Redovisning av ansökningsprocessen för muddringstillstånd
Enligt nuvarande arrendeavtal ansvarar kommunen som är markägare i hamnen för 
ansökning om muddringstillstånd. Ingegerd Olofsson redogjorde för processen som 
kommit igång allt för sent och gått långsamt framåt. GSS har hela tiden svarat 
skyndsamt på det som efterfrågats för ansökan, och Länsstyrelsen forcerade 
behandlingen av ansökan när den till slut lämnades in. Tillståndet blev trots det inte 
klart i tid för att kunna boka muddringsentreprenör i tid för att kunna genomföra 
muddringen i tid innan 30 mars vilket fått till följd att styrelsen tvingades besluta att inte 
genomföra muddring i år. 
GSS och Sjöräddningen har gemensamt lämnat en skrivelse till kommunstyrelsen för 
att belysa de problem som varit och efterfrågat svar på hur kommunen ska hantera 
detta framöver. 

§13 Fastställande av verksamhetsplan och budget för kommande 
verksamhetsår
Ingegerd Olofsson redovisade verksamhetsplanen för 2022 och kommande år. 
Johanna Räisänen redovisade styrelsens budgetförslag för 2022. 
GSS 60-årsfirande ska uppmärksammas, ordföranden bjöd in intresserade att delta i 
planeringen av firandet. 
Mötet godkände den föreslagna verksamhetsplanen och budgeten.

§14 Val av styrelse
a. Val av ordförande för en tid av ett år. 

Ingegerd Olofsson valdes till ny ordförande.
b. Val av tre ordinarie ledamöter för en tid av två år. 

Omval av Johanna Räisänen, Joakim Stare och Johan Sölve. 
Nyval av Torben Gustavsson som tidigare varit suppleant.

c. Val av två suppleanter för en tid av ett år. 
Nyval av Jessica Gilljam och Niclas Nilsson.
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§15 Val av revisorer
a. Val av en revisor för en tid av två år. 

Nyval av Linda Salomonsson.
b. Val av två revisorssuppleanter för en tid av ett år. 

Omval av Morgan Eriksson och Peter Willner.

§16 Val av valberedning
a. Val av tre ordinarie ledamöter för en tid av ett år. 

Omval av Roger Persson, Per-Ola Andersson och Fredrik Gilljam.
b. Val av suppleant för en tid av ett år. 

Omval av Leif Bengtsson.

§17 Motioner till GSS årsmöte
Inga motioner har inlämnats senast 1 februari.

§18 Stadgeändringar
Med beaktande av förändringar såsom oförutsedda ökade kostnader eller annan 
oförutsedd förändring kopplat till gästande båtar, husbilar eller annat är styrelsens 
förslag att vid behov beslutar styrelsen själva eventuell extra uttaxering.
Avgifter som trots påminnelsefaktura inte betalas in behöver möjlighet till vidare 
indrivning finnas.

§ 5 Avgifter 
Samtliga avgifter för nästkommande år fastställs av ordinarie föreningsmötet 4:e 
kvartalet året före. Extra uttaxering kan ske efter beslut på föreningsmöte.

Styrelsens förslag till ändring:
§ 5 Avgifter 
Avgifter som bedöms påverka medlemmar med båtplats beslutas av medlemmarna på 
höstmötet. Övriga avgifter beslutar styrelsen själva.

§ 6 Betalning
Avgifterna skall vara segelsällskapet tillhanda senast det datum som står angivet på 
fakturan. Senaste betalningsdatum får därvid tidigast vara 30 dagar efter fakturadatum. 
Om avgifterna inte inkommit i tid skall påminnelsefaktura skickas varvid en 
påminnelseavgift kan läggas till det ursprungliga beloppet.
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Styrelsens förslag till ändring:
§ 6 Betalning
Avgifterna skall vara segelsällskapet tillhanda senast det datum som står angivet på 
fakturan. Senaste betalningsdatum får därvid tidigast vara 30 dagar efter fakturadatum. 
Om avgifterna inte inkommit trots påminnelsefaktura kan fakturan skickas vidare för 
indrivning av fordran, med undantag för medlemsavgifter.

Mötet beslutade att fastställa stadgeändringar enligt styrelsens förslag. 
Stadgeändringar ska godkännas vid två på varandra följande föreningsmöten varav 
detta var det andra. Stadgeändringen är därmed genomförd. 

§19 Justering av avgift tagg för stugägare utan båtplats
Med de kostnader GSS har för övervakning bommen med behov av rep/underhåll vid 
exempelvis extremväder, administrering av taggar, arrendekostnad för markområdet 
samt skötsel av ytor för att fritt komma fram med bilar innanför bommen där parkering 
av personbilarna sker, ansågs den avgift för tagg med 550 kr/säsong för stugägare 
utan båtplats  som beslutades på senaste höstmötet vara en rimlig avgift. 
Stugföreningens styrelse motsatte sig tyvärr detta med bla motiveringen att man ansåg 
sig ha rätt att fritt få komma fram till sina stugor då området är allmän platsmark enligt 
gällande detaljplan. 
På ett extra styrelsemöte 2022-01-19 beslutade styrelsen att föreslå för årsmötet att 
jämka den beslutade årsavgiften till 300 kr/år och att kravet på medlemskap slopas. 
Dock är stugmedlemmarna utan båtplats informerade om att rätten att med bil parkera 
innanför bommen gäller för GSS medlemmar. Därmed ser vi helst att de som har 
behov av att parkera sin bil innanför bommen att de ska vara medlemmar i GSS.
Mötet beslutade att jämka årsavgiften för bomöppning till 300 kr utan krav på 
medlemskap enligt styrelsens förslag. 

§20 Kommunens ställningstagande gällande förslaget från höstmötet 
parkeringlösning
Information från styrelsen. 
Rådande detaljplan med allmän platsmark innebär begränsningar. Löpande dialog har 
under 2021 skett med kommunen gällande införandet av P-övervakning enligt beslut 
på höstmötet. GSS fick inledningsvis besked om att de inte såg några andra lösningar 
än införande av P-övervakning för att skapa ordning och reda och för att inte låta 
allmänheten fylla GSS parkeringsplatser.
Inför verkställandet blev det tyvärr mycket ifrågasättande från Stugföreningens styrelse. 
Kommunen gjorde då efter ny förfrågan ett annat ställningstagande. ”Det är inte möjligt 
för GSS att införa P-övervakning eftersom det är allmän plats och GSS inte är 
huvudman”. 
Detta innebär att det inte blir möjligt att införa någon P-övervakning med nuvarande 
detaljplan.
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§21 Övrigt
Frågor har ställts skriftligt av Anders Widén gällande avgift för nyttjande av hamnen för 
kommersiell verksamhet. 
Ordföranden läste upp GSS svar på dessa frågor:
På höstmötet 2020-11-28 beslutades att nyttjande av hamnen, bryggor, utrustning, mm 
i kommersiellt syfte debiteras med 5000 kr per dag. Prissättningen gäller tills vidare. 
Utöver Fyrdagens verksamhet nyttjar Bollklubben Astrio hamnen där motsvarande 
debitering per dag är densamma. 
Fyrdagens aktivitet baseras på biljettförsäljning riktade till allmänheten vilket är att 
betrakta som kommersiellt. 
De avgifter som debiteras såväl medlemmar, båtplatser, gästande båtar och husbilar 
sker all betalning i förskott. 
Vid Fyrdagens genomförande 2021 ställde GSS upp med att två hamnvärdar fanns på 
plats. GSS anser att arrangemanget utfördes utan några problem.

Johan Sölve informerade om vaktbokningen för årets vaktgång. 59 bokningar gjordes 
under den första minuten efter öppnandet, totalt 167 bokningar gjordes under de första 
fem minuterna.

Ordföranden informerade om att Sjöräddningen ska ha en namngivningsceremoni för 
en ny räddningsbåt den 2 april kl 13-15. 

Miljöfrågor - uppmaning till medlemmarna att vid bottenskrap och målning använda 
skyddsduk samt att själva lämna målarburkar mm till närmaste miljöstation istället för 
att slänga det i GSS container.

Nummerlappar för båt och vagga/trailer kan hämtas på hamnkontoret i samband med 
iläggning av bommar. 

De avgående styrelseledamöterena Bo Bergkvist och Mats Örjes samt revisorn Mikael 
Strutz avtackades. 
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§22 Avslutning
Ordförande Ingegerd Olofsson tackade för visat intresse och förklarade mötet avslutat.

Bilagor
1. Årsredovisning
2. Verksamhetsplan
3. Budget 2022
4. Skrivelse till kommunstyrelsen om muddringsansökan

Vid protokollet

…………………………………
Johan Sölve

Justeras

…………………………………… ……………………………………
Anders Schager Bo Bergkvist



Verksamhetsberättelse för Grötviks Segelsällskap 2021 

Styrelsen för Grötviks Segelsällskap avger härmed följande berättelse för verksamhetsåret 
2021.

Styrelsen har under året haft följande sammansättning.


Styrelse

Ordförande	 	 	 	 Ingegerd Olofsson

Kassör	 	 	 	 Johanna Räisänen

Sekreterare	 	 	 	 Johan Sölve

Ledamot	 	 	 	 Carl-Erik Svensson

Ledamot 	 	 	 	 Björn Barsby

Ledamot 	 	 	 	 Joakim Stare

Ledamot	 	 	 	 Bo Bergkvist

Suppleant	 	 	 	 Torben Gustavsson

Suppleant	 	 	 	 Mats Örjes


Revisorer 

Revisor	 	 	 	 Mikael Strutz

Revisor	 	 	 	 Evert Grahn

Suppleant	 	 	 	 Peter Willner

Suppleant	 	 	 	 Morgan Eriksson


Valberedningen

Ordinarie	 	 Roger Persson

	 	 	 Per-Ola Andersson

	 	 	 Fredrik Gilliam

Suppleant	 	 Leif Bengtsson


Möten

Styrelsen har under året haft 11 st protokollförda sammanträden. Årsmötet hölls den 23 
april och höstmötet hölls den 20 november i Folkets Hus.
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Aktiviteter 2021 

Muddring genomfördes i mars 2021

Efter stort arbete med att besvara och komplettera ett antal frågor i ansökan erhölls 
tillstånd där muddringen kunde genomföras i mars. 


Nytt arrendeavtal med kommunen 

Det 49-åriga arrendeavtalet mellan Kommunen och Skifteslaget som innefattade både 
innerhamnen och den stora parkeringsytan vid innerhamnen gick ut våren 2021. 
Kommunen avstod att fortsätta arrendera parkeringsytan som skifteslaget avgiftsbelagt. 
Innerhamnen arrenderar GSS i andra hand av kommunen. I det nya avtalet mellan 
Kommunen och Skifteslaget för innerhamnen blev kravet på arrendeavgift betydligt högre 
än det gamla avtalet som under 49 år baserats på indexreglering.

Avtalsperiod 221-06-01—2024-05-31

Arrendeavgift per år:

År 1 = 117 000 

År 2 = 155 000

År 3 = 174 000


Kommunen svarar för tillståndsansökan gällande muddring av hamninlopp och hamn. 

Den årliga kostnaden för muddring och tillstånd kommer vid överstigande av 250 tkr 
förhandlas med kommunen om en kostnadsfördelning.

En utredning kring långsiktig hållbar lösning ska gemensamt initieras.

Den låsta delen av servicebyggnaden ansvarar GSS för gällande städning och påfyllnad.


Personal

Vår hamnvärd avslutade sin anställning 1:e juli.

I samband med detta bildades en arbetsgrupp för att fortsatt driva hamnens dagliga 
uppgifter.

Fördelning av hamnvärdens arbetsuppgifter sker tills vidare mellan arbetsgruppen 
inkluderat ideella krafter, vår sommarvikarie samt kassör som stöttar med administrativa 
uppgifter såsom hantering medlemsregistret mm.


Arbetsgruppen

Hanterar daglig service, mindre reparationer, underhåll och skötsel av arrenderade ytor.
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Bryggvärdar 

Nya bryggvärdar tillkommit under året. Endast brygga 1 saknas bryggvärd. Träff med 
bryggvärdar och arbetsgruppen genomfördes under augusti.


Översyn elabonnemang och elförbrukning

Nedsäkringar och byte av jordfelsbrytare på bryggorna har gjorts. Mätningar utförts och 
pågår i syfte att minska förbrukningen. Belysningsstolparna vid hamnkrogen och upp mot 
den avgiftsbelagda parkeringen pågår diskussioner med kommunen om att dessa bör tas 
över av dem.


Parkeringssituationen

Styrelsen har lagt ett stort arbete i att hitta lösningar för båtägare innerhamnen med 
anledning av avgiftsbeläggningen stora parkeringen där vi på höstmötet beslutade att 
införa P-övervakning. Rådande detaljplan med allmän platsmark innebär begränsningar. 
Löpande dialog har skett med kommunen där GSS inledande fick besked att de inte såg 
några andra lösningar. Inför verkställandet blev det tyvärr mycket ifrågasättande från 
Stugföreningens styrelse. Kommunen gjorde då ett annat ställningstagande. ”Det är inte 
möjligt för GSS att införa P-övervakning eftersom det är allmän plats och GSS inte är 
huvudman”. Detta innebär att det inte blir möjligt att införa någon P-övervakning med 
nuvarande detaljplan.


Stugföreningen

Med de kostnader GSS har för övervakning bommen med behov av rep/underhåll vid 
exempelvis extremväder, administrering av taggar, arrendekostnad samt skötsel av 
markområdet där parkering av personbilarna sker, ansågs den avgift för tagg för stugägare 
utan båtplats som beslutades på höstmötet vara en rimlig avgift. Stugföreningens styrelse 
motsatte sig tyvärr detta varvid förslag till jämkning av avgiften har tagits fram.


Sjöräddningen

Då Sjöräddningen likställs med räddningstjänsten har de rätt att fritt utan kostnad passera 
bommen.

I övrigt förs diskussioner hur vi tillsammans kan driva muddringsfrågan framåt.


Hamnkrogen

Under sommaren har hamnkrogen åter bedrivit verksamhet i hamnen. Dock en tuff säsong 
pga den pågående pandemin med begränsning av antal gästplatser och ett tufft 
personalläge som påverkat hela branschen. Avsikten är ändå att fortsatt bedriva och 
utveckla sin verksamhet. 
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Samverkansgruppen Grötvik

Gruppen bestående av aktörerna i Grötvik har tillsammans med kommunen haft ett antal 
möten under året.

Stort fokus på trafiksituationen som förbättrats med minskad buskörning. Gupp, röjning 
buskar för bättre sikt och säkerhet, anläggning av stenar och grillplatser har också 
genomförts. 

Detaljplanearbetet för Grötvik prioriteras och ska påbörjas under 2022. (GSS skickade 
2019-02-19 åter in en begäran om ny detaljplan för Grötvik till kommunstyrelsen. 
Nuvarande detaljplan fastställdes 1972.)

Trafik och parkeringar står överst på allas lista, även vatten, avlopp och sophantering. 


Båtrådet

Samarbetsforum mellan båtklubbarna i Halmstad.

Två möte under 2021. April och Oktober. 

Informerats om centrumutvecklingsplanen 2050 där bla byggande av bro över Nissan 
planeras. 

Krav kring bygglov för ställplatser husbilar har också diskuterats.

Informerats om att Sjömacken kommer fortsatt driftas under 2022.

Problemet med begränsade möjligheter och tillgängliga sjösättningsramper hos 
båtklubbarna är också en fråga som diskuteras i detta forumet.


Ställplatserna för husbilarna

Arrendeavtal för 2021 ingicks med Skifteslaget på ytan mot innerhamnen där vi hade 
bygglov för 7 ställplatser. Nytt arrendeavtal har inte varit möjligt att teckna för dessa 
platser.

Sedan tidigare har vi ett tillfälligt bygglov för 9 ställplatser vid hamnkrogen tom 2025-09-30 
mellan 1 maj tom 30 september. Intäkterna från besökande husbilar har varit bra.


Skateboardrampen 

Husbilsgäster blev ofta störda av denna. Efter påtryckning från GSS blev rampen under 
sommaren till sist nerflyttad till Wakeparken.


Seglarskola

Genomfördes under V 30 i HSS regi.
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2022-03-26 

Grötviks segelsällskap, verksamhetsplan 2022. 

2022 
• Fortsatta förhandlingar med kommunen om avtalsförutsättningar såsom 

muddringstillstånd samt initiering av en långsiktig hållbar lösning kring detta. 
• Deltagande i Båtrådet 
• Deltagande i Samverkansgruppen 
• Nya detaljplanearbetet för Grötvik 
• Slutföra arbetet kring byte av hammarbanden brygga 5 och 8. 
• Bygga ny båtplats vid brygga 10 
• Måla klubbhuset 
• Fortsatt arbete med rep- och underhållsplan 
• Rensning av obehörigt material på ”Långvården” 
• Utföra städning och påfyllnad förbrukningsmaterial servicebyggnaden under 

säsongen from 1:e maj.  
• Införa städning i klubbhuset i samband med vakthållningen 
• Sammankomst med bryggvärdar och arbetsgrupp 
• Uppmärksamma GSS 60 år 
• Seglarskola i HSS regi 
• Höstträff med ärtor 
• Gemensam grillning i samband med isättning och upptagning av bommar 
• Vakthållning i hamnen 
• Översyn övervakningskamera till innerhamnen 
• Fortsatt översyn och utvärdering av befattningsskrivningar och roller för daglig 

drift, service och administrering för en fungerande båtklubb.  

Sjösättning och upptagning: Datum publiceras på hemsidan. Anmäl din 
sjösättning/upptagning till hamnkontoret via SMS 0730-491282 eller email till 
hamnen@grotvik.se  

Båtbommar sätts i och tas upp bryggvis 
Bomisättning, bomupptagning,  städdagar och utplacering av vaggor meddelas på 
Hemsidan/kalender. Observera att det åligger dig som medlem i GSS att delta i 
dessa aktiviteter. Förhinder att delta ska meddelas till respektive bryggvärd.

mailto:hamnen@grotvik.se


BUDGET 2022
FÖRSLAG 2022-03 Årsmötet

BUDGET UTFALL BUDGET
Intäkter 2022 2021 2021

Medlemsavgifter 200 201 195
Båtplatsavgifter 925 926 875
Gästhamn 51 43 40
Kran & Ramp 30 33 25
Husbilar 235 329 300
Övriga intäkter 25 96 15
Summa Intäkter 1466 1628 1450

Kostnader
Lokalkostnader, renhålln 20 13 20
Arrende 137 118 135
El 125 99 80
Reparation fastighet/anl 20 4 15
Muddring 200 362 361
Reparation & Underhåll 275 394 150
Förbrukningsinventarier 20 21 15
Förbrukningsmaterial 20 23 10
Kommunikation 20 17 20
Försäkring 6 6 5
Maskin- o transportkostn 5 0 5
Kontorskostnader 10 8 10
Telefon 10 8 10
Porto 6 6 5
Styrelsearvoden 73 73 71
Allmänna möten 12 8 10
Medlemsavgifter 40 39 32
Övriga kostnader 120 69 163
Löner 100 135 215
Arbetsgivaravgift 54 54 75
Summa kostnader 1273  1457  1407

 
Resultat före avskrivn. 193  171 43

Avskrivningar 163 163 163

Ränteintäkter & kostnader 0 0 0

RESULTAT före skatt 30 8 -120


