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Sammanfattning av GKSS styrelsemöte 17 april 2018 

 
 
Utöver den sedvanliga styrelseformalian konstaterades att protokollsammandrag från 
föregående möte ligger på hemsidan.  
 
Robert inledde med att lämna över ordet till respektive kommittéordförande för en kort 
genomgång om vad som är aktuellt i respektive kommitté.  
 
John: Har tittat på Seglarbladet och hur man skall kommunicera Visionen ut till 
medlemmarna. Skall också hjälpa Kappseglingskommittén och Klubbkommitté med att ordna 
sponsring. Skall vara närvarande på aktiviteter framöver. Har fått spinn på flöden i Sociala 
medier. 
   
Gisela: Klubbkväll i onsdags förra veckan. Med VOR/Whitbread historia. Föll i god jord. 
Nästa aktivitet är torsdag 26/4 på Sebago-store. Pingsthelgen GKSS Cruising till Aelousön 
där vi grillar och umgås. Septemberseglingen blir i traditionell form, med plan på 
omorganisering till nästa år. Långedragsdagen, planering enligt plan. 
    
Magnus: Toalettbod är på väg. Lås och belysning på sjöbodarna. Fastighetskontoret: Vi har 
nått halvvägs. Vad gäller avgäldsbiten kan det bli bra för klubben i ytterligare 10 år. För köp 
är man inte överens om köpeskillingen. Ordförande Robert informerade om att han inte 
kommer att deltaga i förhandlingarna med kommunen för att inte riskera att hamna i en 
jävsituation med tanke på sin position i ett kommunalt bolag med samma ägare. Æolusön, bra 
möte har genomförts. Det sker en tömning av toaletterna, vilket genomförs av ledarna – 
mycket uppskattat. Husvärdssystemet på korvetten funkar mycket bra. Nytt tak på Æolusön är 
redan beställt och man håller på med det nu. 
   
Peo: Parkeringsfrågan har gått igång, medlemmar informerats via mail. Har haft arbetsvecka 
och lagt 292 timmar på ny beläggning på matarbrygga. Har blivit mycket bra. Nästa dagar är 
5–6 maj. Försöker få igång WiFi i hamnen igen. Diskussion om hastigheten för biltrafiken. 
    
Peter: Har haft möte om domartilldelning. Diskuterar hotellavtal med Scandic för domare. 
Finns en uppgörelse om rabatt för domare. Gäller även tränare och gästande seglare. 
  
Kerstin: Ice Breaker börjar till helgen. 12 lag uttagna. 18 lag i kö. Oerhört positivt. Nya 
båtarna är attraktiva. Fattas en följebåt (Rana) till arrangemanget, man vill ha en hård båt till 
bojbåt. Funktionärsdag 29 april. Funktionärer sökes fortfarande till OCR. 20 funktionärer 
saknas, anmäl er gärna. Möte med MSS om seglingar framöver, de ställer upp med båtar och 
funktionärer. 
 
Björn: Läger i Marstrand förra veckan med 55 deltagare. Stort driv nu i ungdomsseglarna. 
Ser fram emot denna utveckling av en armé av seglare. Ser mycket bra ut. OCR med 
fotografering och medieexponering. Heldag torsdagen, 10 maj. Tävling 11-12 maj. 
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Urban: Föräldrakväll med segling med Topper Omegabåtarna. Ca 50 ungdomar i gruppen nu. 
Startar nästa vecka. Flera besättningar kommer från kappseglingsskolan. 
 
Sedan rapporterade Klubbdirektören om pågående verksamhet och till de punkter som lyftes 
fram kan nämnas: 
 
Båtar 

• Vi har fått reklamationen godkänd av Far East Rib, vi får en ny Rib. 
• Elan båten som krockade förra året är lagad och tillbaka på GKSS. 
• Underhåll sker på vissa båtar nu. 

 
Aeolusön 

• Vi har fått en offert på att lägga ett nytt tak på varvet samt byta fasaden mot väster på 
ledarhuset. 

 
Fastighets AB Korvetten 

• Korvetten är stängt för säsongen. Husvärdarna är där kontinuerligt och kollar till 
huset. 

• Vi kommer att fortsätta med Husvärdar 2018 
 
Hamnen/klubbhus 

• Vi håller på och förhandlar med Fastighetskontoret om värdet av marken. Vi har 
förhoppningar om att få ner priset på tomten. Vi har dock en vilande stämning på oss 
från FK. 

• Duschväggar är beställda till klubbhuset. 
• Belysning på verkstadsplanen och tornet är installerad. 
• Styrelserummet är renoverat med ny matta, belysning och nya stolar. 
• Vi håller på med finjustering av värmepannan i klubbhuset. 

 
Seglarskolan 

• Aeolusöns seglarskola finns platser kvar. Sämre bokningsläge jmf. med förra året. 
• Ledarrekrytering för seglarskolan sker lördag 24/2 på GKSS. 
• Kappseglingsskolan har teoripass på lördagar under vintern. Seglingsstart 18 april. 

 
Kappseglingar 

• Planering för VOR pågår för fullt. 
• Vi hade en monter på båtmässan tillsammans med GBG o CO om VOR. 
• Stort intresse för att vara med och hjälpa till. 

 
Elitlag/Utmanarlag 

• Årets första Världscup seglades i 21-28 jan i Miami. Max Salminen, Finnjolle och 
Fock/Dackhammar, 470 kom båda på 6e plats. 15 plats Sylvan/Anjemark, 49er, 20 
plats Olivia Bergström/Lovisa Karlsson 470, 25 plats Hedström/Hamel 49er 

• Efter Miami har vinterträningen för våra olika klasser fortsatt i Vilamoura, Cadiz och 
Israel. 

• Nästa stora int. regatta är Trofeo Princesa Sofia på Mallorca i början av april. 
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Juniorteamet Laser och 29er 

• Juniorerna i Laser och 29er fortsätter vintersäsongen med gemensamma fysträningar 
och teoripass 2 ggr/vecka. 

• Seglingsstart är planerad till helgen 10-11 mars om vädret tillåter. 
 
Marknad 

• Arbetet med att knyta gamla och nya sponsorer pågår. 
• Vi hade en halvsida tackannons i GP strax innan jul till våra sponsorer och hårt 

arbetande medlemmar. 
 
Medlemmar 
• GKSS hade en monter på båtmässan tillsammans med Göteborg o CO, stort intresse för att 
jobba med VOR. 
• Vi planerar att öppna en medlemsshop den 1 april. 
 
GKSS Event 
• Avtalsslut med Brandspot klart med en för alla parter bra lösning.  
• Avtal med Create om MCS 2018 ännu inte klart. Arbete pågår för att avsluta förhandlingar 
och skriva avtal. 
• Sebastian Östling kommer att vara koordinator för seglingen med Far East båtarna under 
2018. Nu börjar jobbet med att sälja MR och fleetraceabonnemang. 
 
Styrelsefrågor 
 
Anna H P gick igenom utskickad ekonomirapport och följande lyftes fram: 
    
• En del förfallna fakturor, arbete med dessa pågår. Likviditeten bra. 
• Skatter och avgifter är betalda. 
• Resultatet för 2017 och årsredovisningen presenterades och diskuterades. 
• Styrelsen berömde kansliet för det goda arbetet med ekonomin.   
  
Under punkten beslutsärenden beslöts bland annat följande: 
 
Inkomna motioner till årsmötet. 

• Det fanns inga inkomna motioner till årsmötet 
 

Förslag på stadgerevision till årsmötet 
• Robert föredrog föreslagen stadgeändring till årsmötet. Vissa justeringar i underlaget 

gjordes av styrelsen. GKSS Styrelse beslutar att till årsmötet rekommendera 
föreslagen stadgeändring med justeringar. 
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Beslut att alla enligt tidigare överenskommelse skall inkomma med punkter runt vilka 
större aktiviteter som man genomför under 2018 och kopplingen till GKSS Vision. 

• För presentationen för medlemmarna på årsmötet behöver varje kommitté skriva några 
bullet-points vad man genomfört och skall genomföra. GKSS Styrelse beslutar att 
varje kommitté skall skicka in sina punkter till klubbdirektören den 23 april. 
 

Utmärkelser och utnämningar 
• Gisela redogjorde för att Medaljkommittén meddelade att Ralph Andersson utfört 

mycket omfattande insatser för klubben och Svensk Segling. Ralph har tidigare erhållit 
sällskapets förtjänstmedalj i guld och Svenska Seglarförbundets förtjänstmedalj i guld. 
Medaljkommittén rekommenderar att styrelsen föreslår honom som hedersmedlem. 
Ordförande lämnar rummet och deltager inte i beslutet på grund av jäv. GKSS Styrelse 
beslutar att föreslå årsmötet att utse Ralph Andersson till hedersmedlem. 

 
Under punkten diskussions och informationsärenden behandlades bland annat följande: 
 

• Kallelse till årsmöte i GP och på hemsidan 
• Status i GKSS MCS 
• GDPR – arbetet fortskrider och håller tidsplan 
• Motion från Seglarförbundet till Seglardagen - Kerstin avrapporterade resultatet från 

Seglardagen. Vi hade en motion om klubbarnas representation på seglardagen. 
Klubbar med mer än 300 medlemmar får nu rösträtt på seglardagen. Motion två gällde 
utbildning av domare. Tvingande att ha två blå seglingsledare och två blå domare. SSF 
tog emot frågan och skall utreda. Skall även utreda vilka som får utbilda blå 
seglingsledare för att få fler utbildade.     

 
Övriga frågor 
 
Nästa möte är GKSS årsmöte 3 maj kl 17.45 
 
Nästa styrelsemöte är 18 juni kl. 17:30. 
 
Mötet avslutades kl. 20:52. 

 
Ordföranden tackade för ett bra möte 
 


