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Grötviks Segelsällskap    Datum Protokoll nr
849201–4785 2022-06-22 6

Styrelsemöte

Tid 2022-06-22

Plats Hamnkontoret

Närvarande Ingegerd Olofsson (ordf)
Jessica Gilljam
Torben Gustavsson
Johanna Räisänen (sekr)
Carl-Erik Svensson 
Joakim Stare
Björn Barsby

Frånvarande Johan Sölve
Niclas Nilsson

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 2022-05-04 godkändes och lades till 
handlingarna. 

§3 Kassarapport 
Likvida medel 1 607 tkr. Arrendet till kommunen är betalt.

§4 Muddringen
I muddringsfrågan har det hållits tre möten med representanter från GSS styrelse, 
medlem och kommunens anlitade konsult sedan vårt senaste styrelsemöte. Tyvärr har 
kommunens kontakt Magnus Sjöberg valt att inte medverkat vid något av mötena. Nytt 
möte bokat 28/6.
Utreds kring alternativet att ta upp massorna på land för vidare transport till deponering 
inom närområde. Annars är det dumpningsplatsen 11 sjömil ut som gäller. 
Prisbedömning pågår. Dock är man enig om att oavsett alternativen kommer 
kostnaden långt överstiga vad som uppgetts i avtalet med kommunen. Möte kommer 
initieras med kommunens jurist då GSS anser att kommunen hittills inte uppfyllt sitt 
åtagande enligt avtalet med dem gällande muddringsfrågan. Kostnadsfördelning och 
en långsiktig hållbar lösning måste diskuteras snarast.
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§5 GSS 60 år
Framkommit att samverkansgruppen i Grötvik nyligen flyttat arrangemang benämnt 
Stenhuggardagarna från juli till den 20 augusti vilket då skulle sammanfalla med GSS 
60-årsfirande. Trots att samverkansgruppen känt till GSS planerade firande och att 
GSS bett samverkansgruppen att flytta Stenhuggardagarna till annat datum har 
samverkansgruppen beslutat att genomföra detta arrangemang den 20/8. Styrelsen 
bedömer att GSS planerade firande inte blir möjligt att kombinera med arrangemanget 
Stenhuggardagarna. Styrelsen beslutar därför att ställa in GSS 60-årsfirande tills 
vidare.

§6 Rep- och underhållsplanen
På 5:ans bygga har vi fått göra akuta åtgärder med förstärkning av fästena 
hammarbanden, som går på ”garantin” från byggföretaget. Den sista biten av 5:ans 
brygga skall hammarbanden bytas ut på. Vi får se efter säsongen vad vi har för andra 
reparationer att utföra.

§7 Status övervakning innerhamnen 
Vi har fått pris från två aktörer för lösningar till övervakning av innerhamnen. En lösning 
är en belysningsstolpe som sätts upp vid brygga 4 med belysning som har rörelsevakt. 
När belysningen tänds kan en signal eller dylikt gå in i klubbhuset. Kostnad för 
installationen inkl. stolpe och belysning enligt offert 42 000 kr exkl. moms. 
Leverantören Bravida har efter genomgång med representant för GSS kommit fram till 
placeringen. På brygga 4 finns idag ingen belysning alls. Styrelsen beslutade att köpa 
in lösningen från Bravida för offererat pris 42 000 kr exkl. moms.

§8 Avrapportering arbetsgrupp, elförbrukning mm.
Vi kommer att gå igenom de sista fakturorna från HEM för uppföljning. 
Torben har varit i kontakt med en representant från GoMarina, Andreas Nilsson. 
Utsedd grupp kommer att bjuda in Andreas för att berätta om ett projekt som gjorts i 
Västervik på el- stolpar/stationer för båtar. Gruppen jobbar vidare med frågan om 
elförbrukningen.

§9 Lyktstolpar mot Wakepark
Ingen respons från kommunen trots påminnelse gällande frågan om lyktstolparna vid 
Wake parken. 

§10 Bommen
GSS upplever att de flesta i stugföreningen som inte har båtplats har nu på ett välvilligt 
sätt betalt för tagg till bommen. 
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§11 Övrigt
a. Astrios hamnfest inställd

Astrios hamnfest är inställd i år, då de inte mäktar med att anordna festen. 
b. Fyrdagen 30/7

Fyrdagen kommer att anordnas 30/7 med 6/8 som reservdag. Båtarna kommer att utgå 
från Grötvik. GSS kommer att fakturera ut avgiften för nyttjandet av hamnen i förskott.

c. Behov av avtal dykklubb och hamnrestaurangen
Vi tar kontakt och inleder diskussioner för att få fram avtal med aktörerna.

d. Uppdatering av BAS
Under två veckor i augusti (V33-34) kommer nuvarande BAS att stängas och all 
båtklubbsdata flyttas över från nuvarande version av ABS till BAS version 3 (BAS 3). 
Johanna har anmält sig till de obligatoriska utbildningarna.

e. Samverkansgruppen
Björn informerade om från senaste mötet i samverkansgruppen. En sakkunnig 
informerade om vilka lagar och förordningar som gäller när man tar fram en ny 
detaljplan. Vi får räkna med att det tar minst tre år innan ny detaljplan är på plats. 
  

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

Vid protokollet Justeras

………………………………… ……………………………………
Johanna Räisänen Ingegerd Olofsson
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