
Protokoll vid GKSS Hamnkommittés möte 24 januari 2019 i klubbhuset, Långedrag 

 

Närvarande:                          Per-Olof Svensson  (Peo)  ordf. 

  Eva Anghem (EA) 

  Göran Carlsson  (GC) 

  Ulf Hallqvist   (UH) 

  Lars Hedin (LH) 

  Leif Skarenhed   (LS) 

  Göran Ahlström  (GA) (deltog del av mötet) 

Klas Forssell  (KF) vid protokollet 

     

1.  Peo hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat. 

2. Planering för support till Elisabeth Stark (ny hamnadministratör) och hamnvärdar. Först 

delade GA ut GKSS förtjänstplaketter till EA och LH med applåder från närvarande. GA som 

arbetat föregående säsong som senior hamnvärd tycker att arbetet bör formaliseras bättre 

så att det blir klart vad som skall prioriteras i hamnvärdsarbetet. GA, ledamot i 

kappseglingskommittén, önskar också att hamnvärdar skall inbjudas till kurs under våren som 

bl. a. omfattar hjärtlungräddning, brandövning, båtkörning. Samma kurs bör även erbjudas 

båtägare i hamnen tycker HK.                                                                                                                              

Möte anordnas av Peo och LH med Elisabeth Stark och Julia Dahlberg ang. organisation för 

hamnvärdar 2019. Juniorkommittén kontaktas för att utröna om intresse finns hos 

juniorerna att vara hamnvärd.     

3. Föregående mötesprotokoll godkändes.  

4. Rapport från senaste styrelsemötet. GKSS har ett positivt resultat för 2018. Kineser har köpt 

rättigheterna till Touren i Marstrand och  2019 är tänkt att seglas med M32.                    

Topper Omega-båtarna kommer på sikt att ersättas med annan båttyp. 

5. Matarbryggan. Har inkommit förslag från träleverantören att slipa de kanter där träet slagit 

sej samt måla bryggan med cyprinol. Mötet beslutade att slipning i maj månad accepteras, 

men cyprinol avstår vi ifrån. 

6. Budget HK 2019. Budget är 800.000:- och har godkänts av styrelsen. Den omfattar bl.a byte 

av delar av ytskikt på brygga C (tänkt som arbete under arbetsdagarna till våren) samt 

ombyggnad av trädäcket vid hamnvaktstornet. Här har inkommit offert som accepterats. 

Specificerad budget för 2019 bifogas protokollet. 

7. Båtplatsavtal, Hamnordning och Ordningsregler. Peo och EA reviderar resp. del efter bl. a. de 

synpunkter som inkom vid dagens möte. 

8. Arbetsdagar 2019. Planeringsarbetet för dessa pågår av UH och KF. Möte med  Erik 

Sandström är planerad till v. 5. 

9. Båtmässan 2019. De som frivilligt arbetat i hamnen 2018 inbjudes till fri entré och fika 5 feb. 

2019. 

10. Numrering av D-bryggan. UH har införskaffat skyltar. 

 

 

Nästa möte är 21 februari 2019 kl. 18.00 i klubbhuset. UH ordnar fikabröd. 

                                                                                                                                

Göteborg 2019 01 24                   Klas Forssell           (sekr) 


