
Protokoll vid GKSS hamnkommittés möte 20 januari 2016 i GKSS lokaler i klubbhuset, Långedrag. 

Närvarande:     Per-Olof Svensson ( Peo), ordf.                                          
  Eva Anghem  (EA)       
  Lars Hedin (LH)                         
  Ulf Hallqvist (UH)    
  Göran Carlsson (GC)    
  Klas Forssell (KF) vid protokollet 

  

1. Ordförande hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat. 
 

2. Thomas Rahm är numera klubbdirektör och VD för Invent AB.  
 

3. Föregående protokoll genomgicks och godkändes. 
 

4. Uppföljning av pågående aktiviteter:  
 
- Elinstallation brygga C. Upphandling av elentreprenör för montage av Tallykey elstolpar 

pågår. 4 företag lämnar offert som skall inlämnas senast 2016 01 29 till GKSS. Arbeten 
kan starta i februari 2016 och skall vara färdigställda till slutbesiktning 2016 04 14. Erik 
Sandström handlägger i samråd med HK. Köp av 30 st elstolpar av fabrikat Tallykey görs 
sannolikt i v. 4. I elstolparna är alla CEE-uttag 16A enfas är avsäkrade med varsin 10A 
personskyddsautomat. Chassi IP45 är ok tyckte mötet. 

- Pålning, krysspålning.  Avvaktas till besiktning av pålbeståndet är möjligt efter vintern.  
- Betalautomat, hamnvärdars arbetsuppgifter mm. Leverantör av betalautomat  fabrikat 

BEAS för kortbetalning har inkommit med offert till. Montage sker på utsidan av 
klubbhuset i skyddat läge. Material överlämnat till Thomas Rahm för beslut. 
Hamnvärdars  arbetsuppgifter och deras antal diskuteras med Thomas Rahm (Peo, LH) 

- Räddningsutrustning, röd/gröna skyltar. 8 kompletta har inhandlats och finns på GKSS. 
HK har lovat vara behjälpliga vid montage. Samtidigt grönskyltas alla platser. Klart före 
2016 04 14. 

- Reparation av fyren i hamninloppet. Dick Berghede och Janne Sjögren, som har hand om 
elanslutning och tändning av fyren, har kontakt med Sjöfartverket. Det krävs tillstånd att 
tända fyren eftersom den varit släckt så länge. Det gamla tillståndet från Kungliga 
Lotsstyrelsen är daterat 4 oktober 1918! Övriga arbeten med fyren görs när vintern har 
tågat ut. 

- Båtplatsavtal, hemsida. Båtplatsavtal behöver ej omförhandlas. Hur kommer 
båtplatskön se ut framledes? Betr. hemsidan återkommer EA o Peo vid nästa möte. 

- Duschväggar. Förslag till duschväggar mm har överlämnats till Thomas Rahm för 
effektuering. 

- Hjärtstartare. Material avs. hjärtstartare typ AEC PLUS i IP-klassat skåp har överlämnats 
till Thomas Rahm. Hjärtstartaren skall leasas. 
 

5. Brev från båtplatsinnehavare Lasse Järvsén vidarebefordras till VD och ordförande. 
 

6. Flottiljstandert. I båtplatsavgiften ingår standert. Lagret håller på att slut. Peo kollar hur 
många som går åt per säsong. Inköp görs därefter. 
 
 
 



 
7. Göran Carlsson har mail adr.: goran.car@hotmail.com samt tel. 0706-684993,                        

Lars Hedin mailadress: larshedin@hotmail.com 
 

8. Nästa möte blir 2016 02 24  kl. 18.00 i klubbhuset. Välkomna då! GC fixar fika. 
 
 

 

Göteborg 2016 01 20 

 

Klas Forssell  ( sekr.)     
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