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Sammanfattning av GKSS styrelsemöte 2 oktober 2018 

 
 
Utöver den sedvanliga styrelseformalian konstaterades att protokollsammandrag från 
föregående möte ligger på hemsidan.  
 
Robert inledde med att hösten har anlänt. Vi har haft ett spännande år och skall avsluta köpet 
av fastigheten. Robert rapporterade om ett möte med alla ordförande för de Kungliga 
klubbarna och Nyländska Jaktklubben samt The North American Station i Skovshoved 
Danmark, där KDY var värd. GKSS arrangerar detta evenemang nästa år och planeringen har 
börjat så smått. Därefter lämnade Robert över ordet till respektive kommittéordförande för en 
kort genomgång om vad som är aktuellt i respektive kommitté. 
 
Magnus: Tillträde för fastigheten. Arbeten inleds i morgon på Æolusön. 
  
Peter: Inhyrda domare är ett stort och dyrt problem. Lösningar saknas. Läget låst. Peter lyfter 
förslaget att adjungera någon från JK till RK. 
 
Kerstin: KK har möte kommande torsdag. Har gjort en utvärdering av OCR, MCS, RC44 och 
VOR och tittat på vad som var bra och vad som kan utvecklas. Ordnar möte för potentiella 
framtida funktionärer ur instruktörsledet, samt likaledes med seglingsledare från närliggande 
klubbar. 
  
Gisela: Planerar hösten, 25/10 med klubbkväll (om fastigheten) om att vara i hamn… Ur ett 
historiskt perspektiv. Septembersegling är 7-8 2019 september. Mönstring är planerad 28 
januari 2019. 
      
Björn: Elitseglare varit i Tokyo. Fina resultat från GKSS seglare. 
   
Peo: Flera möten, uppdaterat femårig underhållsplan, inklusive kommande år. Arbetsdag 
tisdag, onsdag kommande vecka och även lördag. Sällskapet bjuder på lunch!  Kommer att 
erbjuda parkering på jolleplanen för bilar under vintern. 
     
John: Flera möten. Har pratat mer försäljning. Kommunikationen har man kommit en bit 
med. Har tagit in offerter för att jobba med hemsidan.  
 
Sedan rapporterade Klubbdirektören om pågående verksamhet och till de punkter som lyftes 
fram kan nämnas: 
 
Båtar 

• Vi har sålt en rib och en trailer, vi ska sälja ytterligare en av våra ribbar, då vi 
uppdaterar vårt material. 

• Vi reparerar löpande våra båtar. 
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Aeolusön 
• Vi jobbar på en ansökan till arvsfonden för att investera i AE ön. 
• Vi har påbörjat renovering av fasaden på västra sidan av ledarhuset. 
• Elarbeten i Varvet påbörjas inom kort. 
• Vi ska renovera styrhytten i höst. 
• En meckhelg är planerad av Aeolusöns instruktörer den 29-30:e september 

stängningshelg slutet på oktober 
 
Fastighets AB Korvetten 

• Korvetten har fungerat bra under säsongen. 
• Husvärdarna planerar en arbetshelg på Korvetten, 13-14 okt. 
• Vi bygger nya sängar i rum 10 vilket gör att det blir samma standard i alla rum. 

 
Hamnen/klubbhus 

• Beslutet att GKSS ska få köpa fastigheten har gått igenom i fastighetsnämnden. 
• Vi jobbar på hur finansieringen av fastighetsköpet ska gå till. 
• Hittills i år har Jennie sålt 36 båtplatser. Antalet båtar i kö för plats är 135. 
• 3 st arbetsdagar i hamnen inplanerade i höst. 
• Vi ska förstärka matarbryggan i höst. 
• Vi ska ersätta 4st akterstolpar i höst. 
• Vi ska renovera hammarbandet på piren i höst. 
• Vi har begärt offert på stomme för trädäck över ”skrövlet” 
• Vi hade en riktigt blåsig helg. Nulägesrapporten är att någon del av hammarbandet på 

piren är skadad, den är planerad att renoveras i höst. Ytterligare en akterstolpe gick av. 
I övrigt verkar hamnen och båtarna ha klarat sig bra. 

 
Seglarskolan 

• I slutet av augusti genomfördes en lägerskola för Hovåsskolan på ön. 
• Seglarskolorna är slut för säsongen, eventuellt kommer en uppskjuten kurs från denna 

helg att genomföras nästa helg. 
• Vi håller på att på att planera nästa års kurser, de kommer att släppas för försäljning i 

oktober/ november. 
• Med Vattenvana kommer vi att erbjuda segling i Bergsjön under lörd/sönd på 

höstlovet. 
• I Frihamnen seglar vi varje torsdag mellan kl 17-19 fram till sista veckan i oktober. Vi 

har även simskola och cykelträning i denna verksamhet. 
 
Kappseglingar 

• Vi ställde in årets Skiffregatta, då för få båtar hade anmält sig. 
• De tävlingar som återstår är KM för jollar och i MR. 
• Vi planerar för GKSS MCS 2019 och eventuellt RC 44 2019. 

 
Elitlag/Utmanarlag 

• GKSS kom 2a på årets Allsvenska och har kvalificerat sig för Champions League. 
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• GKSS hade 3 team med på för-OS i Tokyo nu i september, 470 herr, Finnjolle och 
49er FX. Bästa resultatet stod Klara Wester/Rebecca Netzler för som kom 3a i 49er 
FX. 
 

Juniorteamet Laser och 29er 
• Träningen är i gång under veckorna. 
• Vi har ett stort deltagande på Laser sidan. Intresset har minskat något i 29er klassen. 

 
Kappseglingsskolan 

• Kappseglingsskolan är i full gång med bra deltagande. 
 
Personal 

• Jennie Johansson som jobbar med medlemmar och Hamnen har efter 10 år beslutat sig 
för att gå vidare. Jennie kommer att vara saknad men vi önskar henne stort lycka till 
framöver. Vi kommer börja rekryteringsprocess inom kort. 

 
Marknad 

• Arbetet med att knyta gamla och nya sponsorer pågår. 
 
GKSS Event 

• Utvärdering av VOR och GKSS MCS pågår. 
• Företagseventen är inne på sista rycket, trots ett ökat intresse nu på hösten kommer vi 

inte att nå vårt mål på antal sålda event. 
• Vi för diskussioner med Eventförsäljning (Patrik) och MR center (Sebastian) om hur 

vi ska öka försäljningen inför nästa år. 
• Vi har genomfört en introkurs i MR denna helg, trots mycket vind. 

 
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.  
• Avvikelsen i prognos mot budget ligger nu strax efter mål  
• Styrelsen berömde kansliet för det goda arbetet med ekonomin, samt tackade Magnus 

Bernander för hans generösa bidrag avseende material till Æolusön och 
advokatkostnader.   

 
Under punkten beslutsärenden beslöts bland annat följande: 
 
Beslut om båtplatsavgifter.  
Båtplatsavgifterna för 2019 föredrogs. GKSS Styrelse beslutar att båtplatsavgifterna för 2019 
skall höjas med 2% för att följa den allmänna kostnadsutvecklingen. Övriga avgifter för 
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träning, läger mm följer också denna utveckling som vi tack vare mycket och hårt ideellt 
arbete kan hålla så lågt som möjligt i klubben. 

 
Beslut om GKSS kappseglingsprogram.  
Beslut om kappseglingsprogrammet för 2019 ajourneras. GKSS Styrelse beslutar att ha ett 
extra styrelsemöte i samband med styrelsens  verksamhetsplaneringsmöte med personalen den 
20-21/10 på Stenungsbaden.  

 
Beslut om inrättande av en Stjärnbåtssektionen.  
GKSS Styrelse beslutar att inrätta en Stjärnbåtssektion med placering under 
Klubbkommitteen. 

 
Beslut om upptagande av lån för köp av GKSS fastighet.  
GKSS Styrelse beslutar att uppta lån för att köpa fastigheten och uppdrar åt Klubbdirektören 
att tillsammans med skattmästaren förhandla om villkor och avtala om lån. 
 
Under punkten inkomna diskussionsärenden behandlades följande: 
 
Budget 2019 
Äskad budget inför 2019 föredrogs av klubbdirektören. Ordförande konstaterade att många 
vill göra mycket men att vi måste prioritera hårt. Styrelsen uppdrog till klubbdirektören att 
koordinera en rejäl vända med budgeten för att säkerställa en budget till balans. 
Ekonomichefen kommer följa upp med respektive budgetansvarig, för att ha ett komplett 
beslutsunderlag till styrelsen i god tid innan styrelsemötet i december. 

 
Förslag om medlemsavgifter 2019, förslag till beslut för Höstmötet 
Förelagt förslag till medlemsavgifter diskuterades. Bidraget om 75kr till Æolusön  för 
perioden 2016-2018 diskuterades. Styrelsen förslag till Höstmötet är att lämna 
medlemsavgiften för 2019 oförändrad, men att de 75 kronorna skall dediceras till finansiering 
av fastighetsköpet under en treårsperiod för att säkerställa en långsiktig stabil ekonomi.  
   
 
Nästa  ordinarie styrelsemöte är 4 december kl. 17:30 på GKSS.  
Styrelsekonferens för styrelse och personal med 19–20 oktober på Stenungsbaden, då hålls ett 
extra styrelsemöte med beslut enligt detta protokoll. 
 
Mötet avslutades kl. 20:48. 
 
Ordföranden tackade för ett bra och konstruktivt möte 
 


