
Protokoll vid GKSS Hamnkommittés möte 18 jan. 2023 i klubbhuset. 

Närvarande:                          Per-Olof Svensson  (Peo)  ordf. 

  Göran Carlsson  (GC) 

  Ulf Hallqvist (UH) 

  Leif Skarenhed (LS) 

  Janne Söderberg (JS) 

Klas Forssell  (KF) vid protokollet 

 

1 Peo hälsade alla välkomna och förklarade dagens HK-möte öppnat. 

2 Föregående protokoll godkändes. 

3 Brev från medlem som bl.a. hade synpunkter på uppsägningstider av båtplats. Uppsägning av 

båtplats för följande år kan idag ske senast 15 oktober. Faktura för båtplats skickas ut vid 

månadsskiftet dec./jan. Senaste datum för uppsägning av båtplats bör därför flyttas till 15 

januari enligt förslag från HK. 

4 Anmälan till mönstringen 2023 01 24 görs av Peo. Vi blir 6 pers. från HK. 

5 Läget installation av Tallywebb. Leverans av 16 nya stolpar kom idag till GKSS. Gelnet startar 

elarbeten på piren v. 5. Utsättning av lägen på stolparna på piren har skett idag av Peo, UH 

och KF. HK utreder vidare hur vi gör med vattenanslutning. 

6 Kungabryggan. Flytbryggan har slitit sej. Provisoriskt förtöjd. Baserat på borttagning av 

flytbryggan har Peo tagit fram ett förslag där Kungabryggan förlängs och den nya yttre delen 

är något lägre. Detta för att bryggan skall fungera  för tilläggning vid till exempelvis 

besättningsbyten mm. Thomas Rahm har fått ritning för att diskutera HK:s förslag med de 

intressenter som berörs. 

7 Arbetsdagar till våren. UH presenterade lista på arbeten som skall utföras. 

8 Lägesrapport Hamnordning och Båtplatsavtal. Hamnordning kan ej färdigställas förrän vi vet 

att Tallywebb är installerad i hela hamnen. Betr. Båtplatsavtalet har förslagits en revidering 

av §9. 

9 Castellum är inte längre sponsor till GKSS varför skyltarna på Tribunen kan tas ner.  

10 Beläggningsläget i hamnen jan 2023: 

36 platser är uppsagda. 29 st. vill byta plats. 51 platser till uthyrning. 16 st. står i kö för nytt 

avtal.  

11 Nästa möte är 2023 02 16 kl. 18.00 i klubbhuset. Fikaansvarig är KF.  

12 Peo tackade för visat intresse och avslutade mötet. 

 

            Göteborg 2023 01 18 

            Klas Forssell   (sekr.)                                               


