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GKSS Hamnkommitté uppdrag 

Vision  
”GKSS vision är att vara det ledande idrottssällskapet inom segling- och båtliv.” 

Mål 
Hamnkommitténs mål är att på lång och kort sikt tillsammans med övriga verksamheter i 
Långedrag driva och utveckla GKSS hamnanläggning för att bidra till en hög klubbkänsla och 
medlemsservice och därmed öka klubbens attraktivitet för befintliga och blivande 
medlemmar. Vi skall därför erbjuda de mest attraktiva anläggningarna och arenorna, oavsett 
om det gäller kappsegling, båtliv eller utbildning. Vi skall också skapa lösningar som är 
hållbara för kommande generationers medlemmar. 

Uppdrag 

• Att verka för en hamn i Långedrag som motsvarar medlemmarnas behov i form av 
båtplatser, hamnservice, jolleplatser, uppställningsplatser, pris samt parkering ur både 
ett kort- och långsiktigt perspektiv. 

• Att ha god kontakt med båtplatsinnehavare och övriga intressenter. 

• Att utgöra ett kompetensstöd till kansli i frågor som berör GKSS hamn. 

• Att hamnen drivs inom ramen för gällande lagstiftning och att det finns tydliga och 
kända regler för våra hamnliggare av alla kategorier. 

• Att hamnen drivs på ett hållbart sätt med fokus på vår närmiljö. 

• Att aktivt verka för att servicegraden och säkerhet i hamnen håller en hög standard. 

• Att tidigt identifiera problemkällor, underhålls och investeringsbehov och föra dialog 
med anläggningskommittén. 

• Att söka förutse framtida behov för en fortsatt lyckosam hamnverksamhet 

• Att utarbeta förslag till budget för underhåll och investering baserat på 5-årsplanen, 
planera och genomföra ideella arbetsdagar, besluta om gästhamnsavgifter och föreslå 
båtplatsavgifter till GKSS styrelse. 

• Att följa upp det ekonomiska resultatet för kommittén och de aktiviteter man ansvarar 
för. 

Avgränsning 

• Hamnkommitténs ansvarar för verksamheten och anläggningen på Långedrag i form 
av brygganläggningar samt uppställnings- och parkeringsytor 

• GKSS kansli ansvarar för den operativa driften av hamnen 

• Anläggningskommittén ansvarar för byggnader i Långedrag samt anläggningar på 
Marstrand och Aeolusön  
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Rapportväg 
På motsvarande sätt som övriga kommittéer rapporterar kommittén i sin operativa roll till 
GKSS Styrelse i samverkan med klubbdirektören. Kommitténs ordförande deltar som 
ordinarie ledamot i GKSS styrelses övergripande strategiska arbete och skall därmed alltid 
verka för klubbens bästa. 

 

Närkommitté 
Hamnkommittén är tätt knuten till Anläggningskommitténs verksamhet och är beroende av 
varandra för att lyckas i sina respektive ansvar. Anläggningskommittén bistår med tekniska 
och ekonomiska kalkyler avseende underhåll och investeringar. Hamnkommittén skall ha 
dialog med Juniorkommittén och Kappseglingskommittén om deras behov och synpunkter på 
hamnverksamheten men även övriga kommittéer efter behov. 
  


