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Grötviks Segelsällskap    Datum Protokoll nr
849201-4785 2022-05-04 5

Styrelsemöte

Tid 2022-05-04

Plats Klubbstugan

Närvarande Ingegerd Olofsson (ordf)
Jessica Gilljam
Torben Gustavsson
Niclas Nilsson
Johanna Räisänen 
Carl-Erik Svensson 
Johan Sölve (sekr)

Frånvarande Björn Barsby
Joakim Stare

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 2022-04-06 godkändes och lades till 
handlingarna. 

§3 Kassarapport 
Likvida medel 1 991 tkr. Moms och arbetsgivaravgifter skall betalas inom kort, totalt 
227 tkr. 

§4 Offert markarbeten bla parkeringsyta
Offert för färdigställande av parkeringsyta med bärlager till höger innan bron för totalt 
35 tkr exkl moms. Beslutade att utföra färdigställandet enligt offert. 
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§5 Inför säsongen

a. Sjösättning
Två sjösättningar med lastbilskran kommer att genomföras. Första sjösättningen har 
förlupit väl.  

b. Nya båtplatsmedlemmar, säsongskort mm
Nya båtplatsinnehavare samlas på träffar för att välkomnas och få information om 
vakthållning, ordningsföreskrifter etc. 
Säsongsabonnemang delas ut. 

c. Status bygglovsansökan ytterligare 2 ställplatser (tot 9)
Bygglov har beviljats för två extra ställplatser på GSS markområde. Dessa platser har 
fallit bort i tidigare bygglov. 

d. Skyltningsbehov mm
Skyltning håller på att tas fram. 

§6 Muddringen
Ordföranden har drivit på för att kommunen ska komma igång med tillståndsprocessen 
för nästa år. 

§7 GSS 60 år
Arbetsgruppen arbetar med förslag på aktiviteter under dagen och kvällen. 

§8 Info från möten
a. Samverkansgruppen
Gruppen samlar organisationer som är verksamma i Grötvik samt kommunen. 
Kommunen har fokus på detaljplanearbetet. Det kan ta ca 3 år. Utgångspunkt är 
befintlig detaljplan och göra förändringar i den. GSS sammanställer och framför 
önskemål till kommunen. 

b. Båtrådet
Båtrådet samlar båtklubbarna i kommunen samt kommunen. 
Muddringsproblematiken lyftes på mötet. Länsstyrelsen höll en presentation om 
muddring och dumpning till havs vid senaste mötet.
Frågan om sjösättningsramper diskuterades. Det finns nästan inga sjösättningsramper 
i kommunen. 
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§9 Bemötande revisorns skrivning elförbrukningen 2022-04-10
Styrelsen arbetar redan med frågan om elförbrukning. Arbetsgrupp med Torben, 
Joakim och Niclas arbetar vidare med frågan. 
Beslutade att teckna treårigt elhandelsavtal med Fortum på 1,57 kr per kWh exkl 
moms. 

§10 Boka tid för en eftermiddag GSS mål och strategi framåt
Vad vill vi satsa på och utveckla? 
Hur vill vi utveckla det? 
Hur ska verksamheten drivas och eventuella förändringar genomföras? 
Synkar våra mål och planer framåt med Sjöräddningens?
Dessa frågor behandlas på extra styrelsemöte 15 september kl 16.00.

§11 Övrigt
a. Lyktstolparna mot Wakeparken
Diskussion pågår med kommunen om lyktstolparna som är utanför GSS område men 
som GSS betalar strömmen för. 

b. Övervakningskamera innerhamnen
Utredning fortsätter. Fler offerter ska hämtas in. 

c. Hantering oljetank och avfallsbyggnaden
Förslag på hantering av detta tas fram av Carl-Eric. 

§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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