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Sammanfattning av GKSS styrelsemöte 18 juni 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: Försöker ordna spons till verksamheten inom MIK..  
 
Kerstin: OCR stor och bra. Mkt arbete med funktionärer. FarEast teamen vill ha en egen 
serie. Lovvärda initiativ, som KK hjälper till med. 
     
Peo: Nya insatser i hamnen med frivilliga insatser (mer än 300 timmars arbete). Toalettboden 
är nu i drift. 
   
Urban: Föräldrakväll med segling med Topper Omegabåtarna blev lyckat med ca 20 
deltagare. Ännu mer lyckat blev att alla svarade på mailet. Robert och Urban deltog i 
seglingarna, med mer sociala resultat. 
   
Gisela: 26/4 på Sebago-store, ca 30-40st. Trevligt. Nya kollektionen visades. Pingsthelgen 
GKSS Cruising till Aelousön var mycket trevligt, om än inte lika välbesökt. 
Långedragsdagen, växer för varje år. 33 båtar deltog. Septemberseglingen blir ändå lite 
annorlunda i år ”Summer Close, med Septemberseglingen”, med kappsegling, och kommer ha 
det sociala på Korvetten. Inbjudan kommer ut inom kort. 
  
Magnus: Fastighetsaffären, känns roligt att det kommer bli av. Nytt tak på Varvet på 
Æolusön.  
 
Sedan rapporterade Klubbdirektören om pågående verksamhet och till de punkter som lyftes 
fram kan nämnas: 
 
Båtar 

• Samtliga våra båtar används i verksamhet. 
• Vi har monterat 4 st nya motorer på våra båtar inför alla våra kommande aktiviteter. 
• Vi har en reklamation på en av våra nya Far East båtar. 

 
Aeolusön 

• Vi har lagt ett nytt tak på varvet, det blev dyrare än budgeterat. 
• Vi har fått ett bidrag på 150 000kr för taket från Wijks fond, detta bestämdes i 

kommunfullmäktige. 
• Vi har haft arbetshelg på ön, dassen gjordes i ordning. 
• Vi kommer att byta el och belysning i varvet.  
• Vi har fått pengar av en privat donator till el och reparation styrhytt, totalt 60 000kr. 
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Fastighets AB Korvetten 
• Husvärdarna har haft arbetshelger på Korvetten, mycket har gjorts. 
• Korvetten har varit uthyrt till annan verksamhet under flera helger, bla 

seglargymnasiet och Marstrand Big boat race. 
• Clas och Thomas har träffat Shanti på och gått igenom årets verksamheter. 
• Clas och Thomas träffar Roséns på Marstrand med anledning av vårt svar på 

detaljplaneförslaget och deras rivning av Oscars. 
 
Hamnen/klubbhus 

• Vi är överens med Fastighetskontoret om värdet av marken och GKSS har fått ett 
erbjudande på att köpa marken för 17 MSek. 

• Vi har haft ett extra allmänt medlemsmöte där det beslutades att vi ska köpa marken. 
• Vi har fått ett bidrag på1,5 milj av Idrotts och Föreningsförvaltningen samt kommunal 

borgen i 40 år. 
• Vi har sökt om bygglov för 2 sjöbodar och trädäck bakom Hunneskär. 
• En ny toalettmodul med 4st toaletter är installerad. 
• Hjärtstartare är monterad på utsidan entrén. 
• Duschväggar är monterade i duschrum. 
• Belysning på sjöbodarna är installerad. 
• Kodlås på bodarna är installerad. 
• Vi har haft arbetsdagar i hamnen, bl.a. har nya bräder lagts på matarbryggan och 

målning av räcken. 
• Vi har börjat med senior hamnvärd i liten utsträckning i år. 

 
Seglarskolan 

• Platser till vissa seglarskolekurser finns kvar. 
• Seglarskolorna för vuxna pågår för fullt. 
• Aeolusöns läger börjar fredag 15/6. 
• Piratseglarskolan och Topper Omega kurs i Långedrag börjar söndag 17/6. 
• Konfirmationslägret börjar i nästa vecka. 

 
Kappseglingar 

• Vi har genomfört ett antal tävlingar. 
• VOR har börjat 
• Förberedelser för RC44 och GKSS MCS pågår för fullt. 

 
Elitlag/Utmanarlag 

• Flera av våra elitseglare var på Världscup i Franska Hyeres som seglades i slutet av 
april. Max Salminen slutade 10a i Finnjolle, Klara Wester och Rebecca Netzler slutade 
6a i 49er FX. Carl Sylvan/Marcus Anjemark 8a i 49er, Hannes Westberg/Albin 
Boman 10a i 49er. Carl Fredrik Fock/Marcus Dackhammar 10a i 470. 

• På EM i 470 senare i maj slutade Fock/ Dackhammar 12a. 
• GKSS kom 2a på andra deltävlingen av årets Allsvenska. 
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Juniorteamet Laser och 29er 
• GKSS genomför extra träningar på helgerna, stor uppslutning. 
• Träningen är i gång under veckorna. 

 
Marknad 

• Arbetet med att knyta gamla och nya sponsorer pågår. 
• Vi genomförde en Marknadsdag den 6e juni i samband med klassiska regattan. 

 
Medlemmar 

• Vi har haft både årsmöte den 3 maj och ett extra allmänt medlemsmöte den 6 juni. 
• Årsboken har skickats ut, den är mycket uppskattad i sitt nya format. 

 
Styrelsefrågor 
Anna H P gick igenom utskickad ekonomirapport och följande lyftes fram: 
    

• Likviditeten bra. 
• En del förfallna fakturor, arbete med dessa pågår.   
• GKSS Event har en god likviditet.  
• Korvettens kassa är god.  
• Skatter och avgifter är betalda.  
 

Under punkten beslutsärenden beslöts bland annat följande: 
 
Beslut Per Capsulam att noteras i protokoll sedan senast ordinarie styrelsemöte 18 april 
2018. 

• GKSS Styrelse beslutar att kalla till extra allmänt sammanträde den 6 juni.   
• GKSS Styrelse beslutar att enligt extra allmänt möte 6 juni 2018 köpa fastigheten i 

Långedrag, samt att delegera till Klubbdirektören att genomföra köpet av fastigheten, 
samt att för klubbens räkning uppta lån att genomföra köpet.  

 
Beslut om antagande av GKSS integritetspolicy.  

• Inför införande av GDPR gör att GKSS behöver anta en integritetspolicy. GKSS 
Styrelse beslutar att anta föreslagen integritetspolicy.   
 

Beslut om deltagande i Bingoalliansen 2019.  
• GKSS Styrelse beslutade att Anna Haglund Persson skall ansöka om Bingotillstånd 

för 2019 till GKSS och att Anna Haglund Persson fungerar såsom lotteriföreståndare. 
 
Under punkten diskussions och informationsärenden behandlades bland annat följande: 

• Inrättande av IT-råd. 
• Diskussion om instruktörsutbildning av GKSS instruktörer 

 
Nästa styrelsemöte är 20 augusti kl. 17:30. 
 
Mötet avslutades kl. 20:07. 
 
Ordföranden tackade för ett bra möte 
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