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Grötviks Segelsällskap    Datum Protokoll nr
849201-4785 2022-12-07 11

Styrelsemöte
Tid 2022-12-07

Plats Klubbstugan

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

Frånvarande Johanna Räisänen

Distribueras till Styrelsen och Hamnvärden

Före mötet redogjorde Magnus Lorenzon på Sjöräddningen för planerna för ny 
stationsbyggnad för Sjöräddningen i Grötvik. Styrelsen ser positivt på planerna. 

§1 Mötets öppnande
Ordförande hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat. Mötet godkände 
föreslagen dagordning.

§2 Föregående protokoll
Protokollet från föregående styrelsemöte 2022-11-03 godkändes och lades till 
handlingarna. 

§3 Kassarapport
1 647 tkr i kassan. 

§4 Rep- o underhållsplan
Brygga 9 gallerdurkar och hammarband är åtgärdat. Hammarbandet brygga 5 är 
nästan färdigt. Fem konsoller har levererats men är inte monterade. Beslutade att 
beställa montage för upp till 50 000 kr. 
Flöten till några bommar är beställda. 
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§5 Muddringen
a) Anbudet från Rederiet
Beslutade anta anbudet för muddring till ett maxbelopp på 1,1 Mkr, varav kommunen 
har beslutat att stå för 600 tkr. Beslutade fortsätta påtryckningar och förhandling med 
kommunen för ytterligare kostnadstäckning av muddringen 2022. 
Torben vill föra till protokollet ståndpunkten att båtplatsavgifter framöver bör 
differentieras beroende på olika båtars behov av muddring. 
b) Kommitté nytt avtal med kommunen
Niclas och Joakim utgör förhandlingskommitté med stöd av Evert Grahn. 

§6 Bemötande anmodan att montera bort bom
Beslutade om en flyttning av parkeringsbommen i samråd med stugföreningen för att 
tillmötesgå kommunens krav. Placeringen blir vid norra infarten av 
uppställningsplatsen. Södra infarten blir öppen för allmänheten. Längs infartsvägen 
blockeras med natursten. Bommen vid sjösättningsrampen aktiveras. 

§7 Avrapportering arbetsgruppen elförbrukning mm
Göran Westergren läggs till i arbetsgruppen. 

§8 GSS värdegrund
Beslutade anta värdegrund för Grötviks Segelsällskap. 
Vi delar med oss av kunskaper och hjälps åt att utveckla klubben.
Vi hjälper varandra.
Vi är välkomnande för nya medlemmar.
Vi bemöts och bemöter alla på ett respektfullt sätt.
Vi tar ansvar för att hamnen ska vara trygg och attraktiv.
Vi har ett gemensamt ansvar att alla ska trivas.
Vi värnar om miljön.

Värdegrunden läggs in på webbsidan. 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§9 Övrigt
a) Nya bryggvärdar brygga 1 och 5
Som bryggvärdar har utsetts för brygga 1 Helena Andan Wickström-Nicholas och 
brygga 5 Dan Carlsson. 
b) Avgift gästande båtar närliggande båtklubbar
Fastställde att tidigare överenskommen ömsesidig gästavgift på 50 kr för medlemmar i 
HSS, Skallkroken och Najaden ska gälla. 
c) Önskemål om veteranmedlemskap från medlem
Önskemål från mångårig båtplatsinnehavare som avvecklar båtplatsen ska kunna 
sjösätta utan kostnad. Styrelsen utarbetar ett förslag kring detta. 
d) Kajakhotellets fortsatta verksamhet
Kite-Kalle är intresserad av att ta över verksamheten. Styrelsen ställer sig positiva men 
föreslår en annan placering inom området. 
e) Lyktstolparna Wakeparken
Förs över till förhandlingen om nytt arrendeavtal. 

§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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