
Inkomna mo(oner med (llhörande förslag från styrelsen 

1) Mo(on Ersä8ning (ll arbetsgruppen: 

Grötviks Segelsällskap. Mo6on 6ll höstmötet 2022. 

Styrelsen för GSS får för si? arbete en symbolisk ersä?ning på 1,5 basbelopp. 

Det prak6ska, lika krävande arbetet, sköts nu av en arbetsgrupp på fyra personer eFer det a? 
man tog bort tjänsten som hamnkapten. Jag föreslår a? även arbetsgruppen, på samma sä? som 
styrelsen, skall få dela på 1,5 basbelopp. Det är ju en blygsam kostnad jämfört med a? ha en 
anställd hamnkapten. Det skulle förmodligen också underlä?a a? få nya medlemmar i 
arbetsgruppen när någon av de nuvarande, av ålders- eller andra skäl slutar. 
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Göran Westergren 

1) Styrelsens kommentar och förslag: 

Arbetsgruppen ser inte modellen med fast ersä?ning som lösning eFersom det skulle kännas 
som e? anställningsliknande förhållande och därmed mer som tvång. Däremot föredras 
andra typer av ersä?ningar eller förmåner som t ex raba? på båtplats. Det har varit två 
intensiva år för arbetsgruppen för a? komma ifa? med underhåll och allt som gjorts för a? 
skapa ordning och reda. Om fler hjälper 6ll och vi håller i så a? det inte blir eFersa? igen 
kommer belastningen minska. Styrelsen föreslår således a? ak6vt söka fler som vill hjälpa 6ll. 

Vidare föreslår styrelsen a? vi återinför både arbetsdagar och hi?ar fler medlemmar som vill 
hjälpa 6ll med allt prak6skt arbete såsom mindre rep- och underhåll mm. De?a arbete 
organiseras främst av hamnansvarig. Bryggvärdar blir delak6ga i a? försöka hjälpa 6ll a? hi?a 
rä? personer för olika behov av uppgiFer som behöver uTöras. 

Vidare föreslås a? vi redan nu söker eFer en hamnvärd med administra6v inriktning. Denna 
roll innebär då a? man bla håller ihop medlemsregistret med 6llhörande fördelning av 
båtplatser, båtköer mm. Personen är 6llgänglig i hamnen för servicen som krävs för våra 
medlemmar, gästande båtar och husbilar under säsongen. Vi tänker oss e? 
anställningsförhållande.  

Tillträde blir i samråd med nuvarande hamnvärd som sannolikt trappar ner eFer nästa år. 



2) Mo(on Båtägaren betalar ersä8ning för sin elförbrukning: 

Grötviks Segelsällskap. Mo6on 6ll höstmötet 2022. 

GSS' årliga elförbrukning är 70.000 kWh vilket motsvarar minst fyra normalstora villors 
elförbrukning. Husbilarnas del är 15.000:- kWh vilken ersä?s direkt genom deras avgiFer. 

Tidigare användes elstolparna i allt väsentligt 6ll a? underhållsladda ba?erier. Numera har 
många båtar värmare, varmva?enberedare 6ll pentry och dusch, kyl, frys, luFavfuktare mm. 
Med tanke på de skenande elpriserna föreslår jag a? varje båtägare med elslukande 
apparater själv skall betala den el som går åt utöver den som krävs för ba?eriladdning. 
Detsamma gäller givetvis också vinterhalvåret om värmare och eller avfuktare är inkopplade. 
I allt fler hamnar, som Båstad, betalar man direkt den el man förbrukar. I Skallkroken, för a? 
ta e? annat 6llåts bara uppkoppling när man rent fysiskt är i båten. På vintern får ingen 
uppkoppling ske över huvud taget. 
Det finns olika system för a? få kontroll på elanvändningen. Det rimligaste vore a? GSS 
installerade den typ av elstolpar som 6llåter individuell avläsning. De skulle ju betala sig på 
mycket kort 6d. Under en övergångs6d kan det möjligen vara aktuellt med individuella 
elmätare. 
Det är givetvis helt ok a? ha vilken utrustning man vill men man borde då själv stå för 
kostnaderna. På något sä? är det ju orimligt a? de som har ekor och mindre öppna båtar skall 
vara med och betala för andras elförbrukning. 
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Göran Westergren 

2) Styrelsens kommentar och förslag: 

Under året har styrelsen vidtagit e? antal åtgärder för a? både minska den årliga 
förbrukningen men också för a? få kontroll över hur förbrukningen fördelar sig. Följande 
åtgärder som vidtagits hi_lls: 

• Byggt och sa? upp elmätare 

• Mätning av elförbrukning fördelat mellan byggnader, ställplatser och bryggor 

• Tecknat e? treårigt elhandelsavtal med Fortum på 1,57 kr per kWh exkl moms 

• Arbetsgrupp bildats med Torben, Joakim och Niclas som arbetar vidare med frågorna 

• Vid styrelsemötet 22-09-07 avrapporterades a? elförbrukningen sjunkit från 71 000 kWh 
6ll 35 000 kWh per helår. 

• Beslutat a? släcka belysningen i hamnen när bommar är upptagna. Brygga 4 kommer a? 
ha kvar belysning för de småbåtar som eventuellt ligger kvar. 

• Kontakt har tagits med representant från GoMarina för a? få deras förslag på eventuell 
debiteringsmodell med 6llhörande investeringsbehov. 

Styrelsen föreslår a? den bildade arbetsgruppen arbetar vidare med frågorna och tar fram e? 
eventuellt förslag 6ll debiteringsmodell.


