
Protokoll vid GKSS Hamnkommittés möte 2014-01-15 i GKSS lokaler. 

Närvarande:  

Peter Örtendahl   ordf.  

Ulf Hallqvist 

Eva Viktorsson 

Lars Hedin 

Per-Olof Svensson 

Eva Anghem   vid protokollet 

 

1. Till protokolljusterare utsågs Per-Olof Svensson. 

2. Föregående protokoll godkändes. 

3. Önskemål om fler toaletter och mellanväggar i duscharna. Peter Örtendahl tar upp detta med 

Anläggningskommittén. 

4. P-O Svensson och Stina Jansson (ny ordförande i Marknadskommittén), träffades 9 december 2013 

för att bl.a diskutera GKSS hemsida. Stina har arbetat vidare med detta. Ett möte är bokat den 16 

januari 2014 för vidare diskussioner vad gäller informationsskyltar och reklam för hamnen. Deltager 

gör, P-O Svensson, Lars Hedin, Eva Anghem, Stina Jansson och Tomas Wahlberg. 

5. Intäkterna från landplatserna vid kranen diskuterades igen. 

6. Rengöring av bryggorna skjuts fram till senare i vår. 

7. Hamnvärdarnas arbetsuppgifter, vi behöver aktuell lista från Oscar Klamer. Lars Hedin tar kontakt 

med Oskar. 

8. Hamnkommitténs arbetsuppgifter. Eva V har skrivit ett förslag som Peter Ö tar med sig till nästa 

styrelsemöte, 28 januari.  

9. P-O försöker att ta ny kontakt med Göteborgs Dykarklubb för undersökning av bryggpålarna. 

10. P-O:s följebrev till båtplatsinnehavarna vid fakturering av båtplatsavgift har godkänts. 

11. Eva V har skrivit text till GKSS årsbok för 2013 

12. Genomgång av 2014 års budget. 

Ej 100% beläggning i hamnen i utfall för 2013,  493/539st  platser är fakturerade till 2013-12-17. Ev 

sätta ut annons att det finns lediga platser. I budget för 2014: 100 % täckningsgrad för båtplaserna. 

Gästplatsavgifter 900.000.  

Peter Ö kollar utfallet på elen, konto 5130 och även vad som gäller för försäkringen (IF) konto 6310. 

Avskrivningarna skiljer mycket: utfall 2013 till budget 2014. Detta kontrolleras, har bokförts som en 



kostnad för hamnen. Räntekostnader finns med i budgeten.  Peter Ö kollar även lånen (SEB) och 

räntor med Anna H-P. 

13. Peter Ö och Lars H träffar Patrik Hedenstedt för att diskutera budgeten. 

Nästa möte i hamnkommittén blir 19 februari och 19 mars. 

 

Göteborg 18 januari 2014 

Eva Anghem 

 

Justeras: 

 

 

Peter Örtendahl  Per-Olof Svensson  

 


