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Protokoll vid GKSS hamnkommittés möte 26 okt. 2016 i GKSS lokaler i klubbhuset, Långedrag.
Närvarande:

Per-Olof Svensson ( Peo), ordf.
Lars Hedin (LH)
Göran Carlsson (GC)
Klas Forssell (KF)

vid protokollet

1. Ordförande hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat.
2. Genomgång av föregående protokoll.
a. HK:s Förslag till arbetsuppgifter för hamnvärdar inkl. bemanning har översänts till
Thomas Rahm och Jennie Johansson.
b. Det har framkommit att det finns stormflaggor i GKSS förråd men att dessa inte använts
under senare tid.
c. Önskvärt att våra protokoll från HK-möten kan bli tillgängliga på GKSS hemsida. Utredes
av Thomas Rahm.
3. Peo och KF hade 17 okt. 2016 möte med Thomas Rahm och Anna Haglund ang. HK:s
budgetförslag. Vi motiverade o diskuterade budgetposter. Vårt förslag gick ograverat till
styrelsen. Diskussionen omfattade även allmänna poster för hamnens budget totalt
avseende intäkter o utgifter. Beslöts bl. a. att budget för intäkter på hamnplatsavgifter ligger
kvar på det utfall som är för 2016.
4. Rapport från senaste styrelsemöte. HK:s förslag att ej höja hamnavgifter för 2017 med bl.a.
hänsyn tagen till att hamnavgifterna höjts med ca 24% sedan 2010. Styrelsen beslutade att ej
höja hamnavgifterna. Utgifterna i den totala budgeten för 2017 ligger för högt. Bör bantas
med för att få ett plusresultat. Rasmus Bergström avgår som ordförande för sällskapet. Som
ny ordf. är Robert Casselbrant föreslagen.
5.

Förslag från HK att båtplatsinnehavare som önskar hyra ut sin plats, s.k.
andrahandsuthyrning, skall göra detta senast 31 januari.

6. GKSS vädjar till båtplatsinnehavare att uppsägning av båtplatsavtalet görs 6 månader före
31 januari för att underlätta administrationen.
7.

Belysning på matarbryggan. Eftersom belysningsstolparna ej fungerar har vi önskemål att
riva bef. stolpar och ersätta dessa med Tallykeys elstolpar. Lika dem på C-bryggan. KF och LH
ansvarar. Kontakt tas med Erik på kansliet. Om positivt besked kommer skall arbetet utföras
under 2016.

8. Serviceavgift för de som bor i båten under sommarsäsongen. Svår fråga med många
osäkerheter. Bl. a. hur löses detta praktiskt utan misshälligheter. Utredes vidare av Peo och
Thomas Rahm.
9. Frågan har ställts till HK om båtplatsfaktura kan mailas ut. Vi finner detta ok om man vet att
alla då får densamma.
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10. Höstens hamnmöte bestämdes preliminärt till 23 november 2016. Plats: GKSS klubbhus.
Program mm funderar Peo på som är ansvarig.

11. Nästa möte blir tisdagen den 15 nov. 2016 kl. 18.00 i klubbhuset. Välkomna då! LH ordnar
med fika.

Göteborg 26 okt. 2016
Klas Forssell ( sekr.)

