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Protokoll vid GKSS hamnkommittés möte 6 mars 2017 i GKSS lokaler i klubbhuset, Långedrag. 

Närvarande:     Per-Olof Svensson ( Peo), ordf.                                          

  Eva Anghem  (EA)       
  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. 

 

3. HK.s förslag till arbetsuppgifter och bemanning för hamnvärdar har godkänts. LH + EA kollar 

läget.  

 

4. Peo och GC har utrett ompålning på B- och C-bryggan för att erhålla bredare platser. 

Diskuteras vidare med Jennie och Erik på kansliet. 

 

5. Peo informerade vad som diskuterades på styrelsemötet 2017 02 28. Meddelades att lån till 

ny belysning mm på B-bryggan är klart. Event funderar på utveckling i ny banor tex 
havsvasan. Lite stölder har skett runt klubbhuset och säkerheten diskuterades. DS-båtarna 

börjar bli gamla och skall kanske ersättas med annan båttyp. Far East 28 är ett alternativ som 

utredes.   

 

6. Belysning på matarbryggan. Rivningsarbeten utfördes före jul enligt plan. Gelnet har sedan 

monterat 10 st elstolpar. 

 

7. Koll av akterstolpar på bryggorna görs vid tjänlig väderlek av LH och KF. 

 

8. Önskvärt att våra protokoll från HK-möten kan bli tillgängliga på GKSS hemsida. Utredes av 
Thomas Rahm. Peo kontaktar. 

 

9. Ny belysning på B-bryggan. Arbeten är planerade till 21/3, 28/3, 1/4, 4/4 2017. Om 

anmälningar för deltagande från B-bryggans folk ej inkommit i tillräcklig omfattning görs ett 

nytt utskick via mail. Därefter SMS, till de som anmält sej, några dagar innan arbeten startar. 

Önskvärt om det hinns med att riva de gamla belysningsstolparna på piren enligt Erik. 

 

10. Offert  inkommen avs. reparation av stenblocken som förskjutits på piren; ca 130 kkr.  

 

11. Betalautomat har inte ännu rätats upp. Skyltning av densamma skall åtgärdas. Ansvarig LH. 
 

12. Nästa möte 22 mars 2017 kl. 18-20. Besked om lämplig dag lämnas senare. EA ordnar med 

fika. 

 

 

       Göteborg  2017 03 06  

Klas Forssell  ( sekr.)   


