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Grötviks Segelsällskap    Datum Protokoll nr
849201-4785 2022-11-03 10

Styrelsemöte

Tid 2022-11-03

Plats Hamnkontoret

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

Frånvarande Torben Gustavsson

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 2022-10-06 och extra styrelsemöte 
2022-10-17 godkändes och lades till handlingarna. 

§3 Kassarapport samt översiktlig prognos
1720 tkr i kassan. 
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§4 Rep- o underhållsplan
Genomgång av offerter för underhållsarbeten på bryggorna. 
Beslutade beställa fem konsoller för att förstärka brygga 5 i syrafast rostfritt för 8883 kr 
per styck, totalt 44415 kr. 
Beslutade beställa arbete för nytt hammarband för resten av brygga 5 för takpris  
57580 kr. 
Beslutade beställa reparation av hammarband och förstärkning av montaget av de yttre 
nya bommarna på brygga 10 för takpris 51780 kr. 
Beslutade beställa arbete för att säkra gallerdurkarna på brygga 9 så att de inte kan 
ramla igenom för takpris 34720 kr. 
Alla priser exkl moms. 
Beslutade att renovera den så kallade jollebryggan vid stranden i egen regi 
tillsammans med Stugföreningen. 
Beslutade att genomföra en besiktning av hamnen med avseende på säkerhet och 
hamnanläggningens skick till en uppskattad kostnad på ca 10 000 kr som genomförs 
efter att reparationer har gjorts. 

§5 Reflektioner höstmötet
Positivt med flera nya ansikten, även fler och fler kvinnliga deltagare. Lyckat möte 
överlag. 

§6 Info från möte samverkansgruppen
Förberedelser för detaljplaneprocessen pågår. En tidplan kan möjligen vara framtagen 
till årsskiftet. 
Det pågår ett projekt om utveckling av avfallshantering och källsortering. 
Kommunen arbetar med att säkra cykelbanans avslutning på ett säkrare sätt nedanför 
backen och möjligheten att kunna förlänga cykelbanan uppåt.

§7 Bemötande anmodan att montera bort bom
Möte i Stugföreningen kommande tisdag för att diskutera alternativen för bommen. 

§8 Muddringen
Förhandlingar pågår med kommunen om kostnadsfördelning för ökade 
muddringskostnader. Ordföranden har mandat att förhandla om en fördelning med en 
kostnad för GSS upp till 500 tkr. 

§9 Avrapportering arbetsgruppen elförbrukning mm
Gomarina har visat en lösning för debitering av uttagspunkter och hantering av koder 
för servicebyggnaden. 
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§10 Lyktstolparna mot Wakepark
Bordläggs. 

§11 Övrigt
a) Bygglovet kajakskjulet
Kajakskjulet ska avvecklas och säljas.
b) Nyhetsbrevet
Första nyhetsbrevet är skickat. Fortsätter framåt.
c) Ärtsoppekvällen
Inbjudan har skickats i nyhetsbrev och är upplagt på hemsidan. 
d) Bjuda in Mårten Lundqvist för Hamnkrogen till nästa möte
Med syfte att få information om planer framåt. 
e) Övrigt
Nya bryggvärdar ska utses på brygga 5 och 9. 
Beslutade godkänna att Göran Ziegler övertar båtplats Kurt Sieglers båtplats inom 
familjen. 
Beslutade godkänna att Annelie Björk övertar Lars-Olof Nilssons båtplats inom 
familjen. 

§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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