
Protokoll vid GKSS Hamnkommittés möte 13 dec. 2017 i Långedrag 

 

Närvarande: Per-Olof Svensson  (Peo)  ordf. 

 Eva Anghem  (EA) 

 Göran Carlsson  (GC) 

 Lars Hedin  (LH) 

      Ulf Hallqvist  (UH) 

 Leif Skarenhed  (LH)     Tel. 0704-305388 

 Klas Forssell  (KF) vid protokollet 

 

1. Peo hälsade alla välkomna och speciellt vår nye medlem Leif Skarenhed och förklarade mötet 

öppnat. 

2. Föregående mötesprotokoll genomgicks och godkändes. 

3. Info från styrelsemötet 171211. Hamnavgiften höjs med 1%. Resultat för GKSS 2017 innebär 

ett litet plus. HK:s resultat för hamnen är +361.000:- jämfört med budget. Mycket bra. HK:s 

budgetäskande för 2018 godkändes. Ej avgift för sommarboende i båtar. Klubben kommer 

att ha konfirmationsläger 2018 tillsammans med Älvsborgs Församling. 

4. Utbyggnad av 2 toaletter och duschväggar i omklädningsdelen för herrar och damer. AK 

kommer att ombesörja att det byggs duschväggar med draperi snarast. Däremot vill man inte 

bygga toaletter invändigt. ”Bod” med toaletter i anslutning till klubbhuset är det som 

föredras! 

5. Hamnvärdar. Genomgång av material hur hamnvärdar arbetat under säsongen 2017 visar sig 

tidsmässigt ganska likvärdigt med HK:s målsättning.                             

Finns dock många frågetecken som bör rätas ut. Vilken bemanning bör vi ha? Vilken service 

skall vi ha i hamnen? Vem städar var? Arbetsuppgifter för hamnvärdar, kanske enligt EA:s 

lista daterad 171207. Enkätförfrågan ut till båtägare i hamnen om det finns intresse att jobba 

som hamnvärd. Möte om hamnvärdsfrågan hålls med Thomas R 20171219 kl. 13.00. Peo, 

UH, KF deltar från HK:s sida. 

6. Parkeringsutredning för GKSS pågår inom HK. KF överlämnade förslagsritning, daterad  

20171213. Ritning vidarebefordras till ordf. i GKSS samt VD.                          

Förslaget omfattar: 

- 15 bilplatser samt en HCP. Avgiftsbelagda, max 2 tim. a´ 10:-/tim. Kontroll av 

parkeringsbolag alt. GKSS. 

- Markering av plats för lastning av jollar mot jolleplatserna, 15 min. 

- Personalparkering på befintliga platser vardagar mellan kl.7-16. 

- LH propagerade för rundkörning runt tornet för kortare avlastning. Innebär minskning 

med 1 bilplats. 

- De som utför arbeten för GKSS frivilligt och utan betalning kan få frikort under begränsad 

tid. 

- Förslag att vinterboende, mot avgift, skall kunna parkera vintertid på en av ytorna för 

jolleplatser. 

HK undersöker berörda parters synpunkter på HK:s förslag. 



7. Kösystem att erhålla båtplats i hamnen ses över. GC utreder med Jennie. Klart jan. 2018. 

8. Säkerhetsåtgärder för vinterboende. Meddelande går ut via facebook-grupp. 

9. Cykelparkering i anslutning till klubbhuset. Identifikation av cyklar bör göras. Står ett antal 

cyklar som inte används. En del riktiga ”vrak”. Finns ej ägare borttransporteras dessa. 

10. Föreslås att båtplatsnummer tas bort på båtpltsdekalen. Dyrt och krångligt. Ersätts med 

färgdekal med årligt färgbyte. 

11. Utreds om klubben skall vara med i Gästhamnguiden 2018. EA ansvarig. 

12. UH överlämnade lista på arbetsuppgifter i hamnen gällande 2018. 

13. Nästa möte: 17 januari 2018 kl. 18.00 i klubbhuset. UH ordnar fikabröd. 

Alla önskas en GOD JUL och ETT GOTT NYTT SEGLINGSÅR 2018 med förliga vindar 

Göteborg 2017 12 19 

Klas Forssell      (sekr) 


