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Grötviks Segelsällskap    Datum Protokoll nr
849201-4785 2022-10-06 8

Styrelsemöte

Tid 2022-10-06

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 2022-09-07 godkändes och lades till 
handlingarna. 

§3 Kassarapport samt översiktlig prognos
1 739 tkr i kassan. Prognos för 2022 gicks igenom. 

§4 Rep- o underhållsplan
Hammarband brygga 5 ska göras färdigt. Brygga 10 skadat hammarband och 
förstärkning före de nya bommarna. Byte av flöten ska göras på fler förtöjningsbommar. 
efter behov. Förstärkning av brygga 5 underrede. Renovering av jollebryggan vid 
stranden. Offerter inhämtas för dessa åtgärder. 
a) Beslut markunderhållet långvården
Offert för renovering av långvården med schaktning och nytt bärlager till halva ytan för 
ca 20 000 kr. Beslutade att genomföra enligt offert. 
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§5 Info från möte med närliggande båtklubbar samt båtrådet
Givande diskussioner om muddring, ställplatser och sjösättningsramper. 

§6 Muddringen
Kommunstyrelsen ska ta upp frågan om finansiering den 1 nov. Tillståndsfrågan 
påskyndas av kommunen. 

§7 Avrapportering arbetsgruppen elförbrukning mm
Kontakt har sökts med GoMarina utan framgång. Niclas gör fler försök. 

§8 Reflektioner och summering strategimötet
Mötet ledde bland annat fram till en formulerad vision. 
GSS vision är att genom engagemang välkomna till en trivsam och avkopplande miljö. 
Tillsammans värnar vi om naturen och skapar ett tryggt båtliv. 

§9 Höstmöte
a) Förslag agenda
Gicks igenom och kompletterades. 
b) Info från strategikvällen
Sammanställs och presenteras på höstmötet. 
c) Bemötande motionerna
Styrelsen har sammanställt svar på motionerna som presenteras på höstmötet. 

§10 Lyktstolparna mot Wakepark
Bordläggs eftersom ingen återkoppling har kommit från markägare och kommunen. 



PROTOKOLL  ( )3 3

§11 Övrigt
a) Bygglovet kajakhotellet
Bygglovet har gått ut. Kontakt tas med hyrestagaren. 
b) Förtydligande nersläckning i området efter säsongen
Belysning på land ska inte släckas. 
c) Ärtsoppekvällen
Arrangeras den 17 november i klubbhuset. 
d) Uthyrning klubbhuset för privata fester
Styrelsen beslutar att medlemmar får hyra klubbstugan under en försöksperiod 2015, 
dock inte under vaktsäsong perioden 15 april till 15 oktober. Uthyrningen ska 
annonseras genom anslag i klubbstugan en vecka i förväg. Hyra 1000 kr plus 2000 kr i 
deposition som återfås efter godkännande av städning och lokalens skick. Avtal som 
reglerar villkoren för hyran ska tecknas.
e) Övrigt
Upptagning av bommar brygga 6 och utsida 8 den 15/10 och brygga 5 och 10 den 
22/10. Den 12/11 tas resten av bommarna upp. 

§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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