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Sammanfattning av GKSS styrelsemöte 1 oktober 2019 
 
För att hinna med kvällens beslutspunkter samt information från valberedningen valde 
ordföranden att gå vidare i agendan. Information från de olika kommittéerna togs in under 
besluts- och diskussionspunkterna. 
 
Valkommittén informerar 
Valkommittén informerade om sitt arbete med att göra en analys och skapa sig en bild av 
Sällskapets vision samt framtida utveckling för att bäst kunna bemanna styrelse och 
kommittéer för framtiden. För att utöka nätverket och sprida ut arbetet vill valkommittén 
adjungera in fler ledamöter i valberedningen. Styrelsen ställde sig positiva till en utökning av 
nätverket kring valberedningen och ser inga hinder i stadgarna att även valkommittén 
adjungerar in fler personer för att stärka Sällskapet in i framtiden. 
 
Styrelsen framförde vikten av att valberedningen säkerställer att vi har en representativ 
fördelning i enlighet med RF riktlinjer, både vad gäller valberedning som styrelse och 
kommittéer.  
 
Det primära uppdraget för valberedningen är att agera i linje med stadgarna och säkerställa en 
bemanning av styrelse och kommittéer.  
 
Styrelsen tackade för informationen och det arbete som genomförs av valkommittén. 
 
Klubbdirektörens rapport 
 
Klubbdirektörens rapport var bifogat i kallelsen till mötet och KD redogjorde för arbetet, 
inget övrigt att tillägga. Incidenten utanför Långedrag med Långedrags Segelsällskap och 
Styrsöbolaget diskuterades. Vi håller oss uppdaterade och är aktiva i kommunikationen för att 
säkerställa säkerheten för våra seglare. 
 
Båtar 
 
• Underhåll av samtliga båtar pågår ständigt. 
• Vi ser över status på båtar samt har börjat planera vinterförvaring av båtarna.  

 
Aeolusön 
 
• Ansökan till Arvsfonden för nytt vatten och avlopp till ön är inlämnad och vi har gjort 

en förhandsstudie på hur vi ska bygga en miljöprofil på ön som tilltalar arvsfonden. 
• Samtliga kurser på Aeolusön är genomförda. 
• Enligt instruktörerna har ön fungerat bra. 
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Fastighets AB Korvetten 
 
• Korvetten har fungerat bra i sommar med alla aktiviteter vi haft på Marstrand. 
• Det har varit konfirmationsläger, vuxenseglarskolor, MCS, RC44, SM OK/Finnjolle, 5 

Klubbsregatta, TAR och EM för 12 Mr. 
• Våra husvärdar har fått mycket beröm av de som besöker oss. 
• Vi har under året också haft flera besökt som genererat intäkter till GKSS förening. Ex vis 

Ernst Rosens, HJBK och GSK. 
 
Hamnen/klubbhus 
 
• Byggnationen över skrövlet är klar. 
• 2 st nya sjöbodar är på plats och den gamla juniorboden är borta. 
• HK har haft 2 arbetsdagar där de bla. röjt på tennisbanan samt målat toppen på 

akterstolparna i hamnen. 
• Vi har en fläkt till värmepumpen på klubbhuset som kommer att bytas. 
• Vi har 2 st tvättmaskiner och 2 st torktumlare i klubbhuset som ev. behöver bytas. 

 
Seglarskolan 
 
• Vi har haft vår sista vuxenseglarskola, vi har haft klart sämre beläggning på dessa i år än 

tidigare. 
• Det som återstår är kappseglingskolan som pågår fram till den 5e oktober. 

 
Kappseglingar 
 
• Vi har nu även genomfört Septembersegling, Autumn Cup samt Skiffregattan. 
• Nu återstår KM för jollar och MR. 
• Planering inför kommande säsong pågår. 

 
Elitlag/Utmanarlag 
 
• På för OS gjorde Fritjof Hedström/ Otto Hamel en bra prestation och kom 9a i 49er. Max 

Salminen kom 12a i Finnjolle, Olivia och Lovisa kom 17e i 470. 
• Våra elitseglare befinner sig på olika ställen runt jorden.  
• Max har varit i Aten och tränat under Daniels ledning. 
• Våra 49er och 470 seglare är i Sverige och tränar.  
• 49er seglarna har VM i Auckland NZ i december, det kommer dessutom vara ett 

nationskval för dem med möjlighet att kvala in Sverige till OS. 
• Finnjolle har sitt VM i Australien i december. 

 
Juniorteamet Laser och 29er 
 
• Veckoträningen pågår med hög intensitet ytterligare någon månad. 
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Kappseglingsskolan 
 
• Kappseglingskolan pågår 2ggr/vecka. Sista kursdag är den 5 okt. 
 
Detta har vi framför oss det kommande kvartalet 
 
• Vi ska sälja ytterligare Topper Omega båtar. 
• Vi kommer att byta affärssystem till Fortnox, för att kunna hänga på befintliga lösningar 

som Portlux med hamn samt medlemshantering. 
• Vi håller på och sammanfattar alla projekt och aktiviteter som genomförts under säsongen 

och avslutar dessa. 
• Vi ska genomföra KM. 
• Vi ska bearbeta en del sponsorer både gamla och nya. 
• Vi ska ta upp båtarna och göra dem klara för vinterförvaring. 
• Vi ska släppa anmälningarna till nästa års seglarskolor. 
• Vi ska genomföra höstmötet. 
• Vi ska skicka ut medlemsavgifter. 
• Vi ska rekrytera en person som ska jobba med seglarskolan. 
 
Ekonomi 
 
Anna H P gick igenom utskickad ekonomirapport och följande lyftes fram: 
• Vi fick en genomgång av det ekonomiska läget och alla skatter och avgifter är betalda, 

inga tvister förelägger. 
• Vuxenseglarskolan, marknad, båtplatser och gästhamnen har gått något sämre än 

förgående år 
• Inga större avvikelser som kräver åtgärd  

 
Beslutsärenden 
 

a) Beslut om Medlemsavgifter samt policy för medlemsavgifter för de som deltar 
i seglarskola inom GKSS: 
 
 GKSS Styrelse beslutade att föreslå höstmötet att behålla medlemsavgifterna 
enligt förelagt förslag dvs. föregående år samt bibehåller 75 kr till 
finansieringen av köpet av marken i Långedrag till.  
 
Beslutades att rabattera medlemskap för seglarskoledeltagare i barn- och 
ungdomskurser till 200 kr. 
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Styrelsen gav KD uppdraget att se över åldersgränser för familjemedlemskap samt familj/par 
och se över medlemsstrukturen som underlag inför 2020-års beslut om medlemsavgifterna. 

 
b) Båtplatsavgifter 2020 

GKSS Styrelse beslutade efter votering att höja båtplatsavgifterna med 2,5 % 
samt en extra avgift 900 kr för andrahandsuthyrning. 

 
Den ekonomiska situationen och kostnadsutvecklingen i stort ledde till en ingående 
diskussion kring båtplatsavgifterna. Styrelsen underströk det enorma arbete som läggs av 
ideella krafter med att arbeta med hamnen. Styrelsen konstaterar samtidigt att det kommer att 
behöva tillföras kapital över tiden för att utveckla hamnen enligt den fastlagda visionen. 

 
c) Landplatser 2020 

GKSS Styrelse beslutade att höja landplatsavgifterna med 2,5%. 
 

d) Mönstring 2020 
GKSS Styrelse beslutade att behålla mönstringen för styrelsen, kommitté-
ledamöter och kansliet för att starta årets arbete.  
 

e) Medlemskap ICOYC (International Council Of Yacht Clubs) 
GKSS Styrelse beslutade att ge ordföranden mandat att gå vidare i frågan om 
medlemskap i ICOYC enligt förelagt ärende.  

 
Övriga Frågor 
 
Budget 2020  
 

a) Äskad budget diskuterades och KD får i uppdrag att arbeta om nuvarande förslag och 
presentera en budget i balans. Beslut om 2020 års budget tas vid nästa styrelsemöte 

b) Kappseglingsprogrammet 2020 diskuterades utifrån utskickat underlag. Vi 
konstaterade att vi behöver arrangera fler tävlingar för våra kölbåtsseglare. I övrigt ett 
gediget kappseglingsprogram. Kappseglingskommittén återkommer med förslag för 
tidpunkt för kappsegling för Drakklassen och ev. J70 då det fanns en stark enighet runt 
vikten av att arrangera tävlingar för våra kölbåtar. 
 

c) John föreslog att alla kommittéer skickar in korta sammanfattningar om sina 
verksamheter till Thomas senast en vecka innan mötet så att Thomas kan 
vidarebefordra detta samtidigt som KD rapporten. Detta för att dokumentera 
kommittéernas arbete och effektivisera mötet ytterligare. 
 

13. Mötet avslutades 
• Höstmötet hålls 7 november kl. 18.00 
• Nästa styrelsemöte är 3 december 2019 kl. 17:30, på GKSS, Långedrag.  
• Mötet avslutades kl. 21.00 

 
Ordföranden tackade för ett bra, effektivt och konstruktivt möte 


