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Grötviks Segelsällskap    Datum Protokoll nr
849201-4785 2022-09-07 7

Styrelsemöte

Tid 2022-09-07

Plats Hamnkontoret

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

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 2022-06-22 godkändes och lades till 
handlingarna. 

§3 Kassarapport 
Likvida medel 1705 tkr. 
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§4 Utvärdering sommaren
a. Båtplatsuthyrning och beläggning
Det har varit god beläggning på både husbilar och gästbåtar, trots färre ställplatser än 
tidigare år. Båtplatsuthyrningen har haft god beläggning, ett fåtal lediga platser i 
innerhamnen. 
b. Arbetsbelastningen
Det är mycket att göra för de ideella krafter som driver hamnen men rutiner börjar sätta 
sig efter omorganisationen. 
c. Genomförda arrangemang
Seglarskolan genomfördes i HSS regi vecka 30, detta år med bra väder. Fyrdagen har 
genomförts enligt plan, det fungerade bra. 

§5 Muddringen
Tre olika offerter från olika entreprenörer har lämnats in till kommunen. Kommunen har 
inte återkopplat trots påminnelse. Kontakt har även knutits med kommunens jurist 
gällande kommunens åtaganden för muddringstillstånd och kostnadstäckning enligt 
arrendeavtalet. 

§6 Höstmöte
a. Datum
Lördag 29 oktober i Söndrums Folkets hus. 
b. Inkomna motioner
Två motioner har inkommit gällande kostnader för elförbrukning samt ersättning till 
arbetsgruppen. Dessa ska beredas inför nästa styrelsemöte. 
c. Val av ersättare i styrelsen
Vakansen efter Björn Barsby som avgått på egen begäran fylls ut av suppleant tills 
nyval på årsmötet. 
d. Övrigt – avgiftsändringar mm
Bereds inför höstmötet. 

§7 Inför mötet GSS framtida mål och strategier
Styrelsen träffas den 15 september för att diskutera framtiden i GSS verksamhet. 

§8 Rep- o underhållsplanen
Det finns mycket reparationsbehov på olika bryggor. En besiktning av 
hamnanläggningen ska göras. 

§9 Avrapportering arbetsgruppen elförbrukning mm
Elförbrukningen har sjunkit från 71000 kWh till 35000 kWh per helår.  
Beslutade att släcka belysningen i hamnen när bommar är upptagna med anledning av 
energipriserna. Brygga 4 kommer att ha kvar belysning för de småbåtar som eventuellt 
ligger kvar.
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§10 Samverkansgruppen
Utvärdering av Stenhuggeridagarna var positiv, ett lyckat evenemang.
a. Initiering ny detaljplan
Detaljplanearbetet ligger hos planeringsstrategen hos kommunen. 
b. GSS representant i forumet
Joakim och Niclas representerar GSS i samverkansgruppen. 

§11 Reglering styrelsearvode samt kompensation till arbetsgruppen
Beslutade att fördela styrelsearvodet enligt beslut vid konstituerande styrelsemöte. 
Beslutade att kompensera arbetsgruppen med en mindre summa i förhållande till den 
inbesparing av lönekostnader som skett detta året.  

§12 Lyktstolparna mot Wakepark
Frågan bordläggs då vi inte har fått respons på att GSS inte borde betala för strömmen 
och framtida reparation och underhåll för lyktstolpar på annans mark. 

§13 Övrigt
a. Avtalet hamnrestaurangen
Avtal har tecknats med hamnrestaurangen. Kontakt tas med dykklubben och 
kajakhotellet om avtal. 
b. Uppdatering av Bas
Den nya versionen är driftsatt och några användare i styrelsen har varit på utbildning. 
c. Restriktionsområde hamnen enligt Sjöräddningen
GSS använder inte kajen vid kranen som permanent båtplats så vi uppfyller villkoren 
enligt arrendeavtalet. 
d. Ärtsoppekväll
Carl-Eric tar hand om arrangemanget.

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

Vid protokollet Justeras

………………………………… ……………………………………
Johan Sölve Ingegerd Olofsson
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