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Sammanfattning av GKSS styrelsemöte 20 augusti 2018 

 
 
Utöver den sedvanliga styrelseformalian konstaterades att protokollsammandrag från 
föregående möte ligger på hemsidan.  
 
Robert inledde med en diskussion om hur bra vi hanterade alla stora arrangemang innan 
semestern. Detta gjorde vi mycket bra tack vare alla fantastiska funktionärer, och allt flöt på 
bra. Därefter lämnade Robert över ordet till respektive kommittéordförande för en kort 
genomgång om vad som är aktuellt i respektive kommitté. 
 
Kerstin: KK ligger långt framme med planeringen och har en planering nu inför 2019. Fler 
funktionärer behövs.  
   
Björn: Stort engagemang under hela sommaren. Stora VM i Århus denna sommaren, med 
goda resultat för GKSS.   
  
Peo: 5 st seniora hamnvärdar har jobbat under sommaren. I morgon kommer HK ha möte och 
diskutera förbättringsmöjligheter. Beläggningen i hamnen har varit god. Parkeringen har 
fungerat bra och genererat goda intäkter. Tennisplanen nyttjas av vissa för bilparkering – 
vilket inte skall förekomma där och parkeringsbolaget kommer anmodas att lappa bilar där. 
Uppdaterad femårsplan kommer inom kort från HK.   
  
Urban: Skifte av folk nu efter sommaren. 4.7 har blivit en succé efter sommaren, framförallt 
bland tjejer.    
  
Magnus: Läget gott med fastighetsaffären. Diskussion om rörligt el-pris för föreningen, 
vilket rekommenderades.  
 
Sedan rapporterade Klubbdirektören om pågående verksamhet och till de punkter som lyftes 
fram kan nämnas: 
 
Båtar 

• Vi ska sälja några av våra ribbar nu då vi har fler än vad vi behöver. 
• Vi har stort utnyttjande av våra Topper Omega. De behöver bytas inom kort. 
• Elanbåtarna kommer att behöva renoveras och sedan bytas. 

 
Aeolusön 

• Vi ska renovera styrhytten. 
• Vi ska lägga ny el i Varvet. 
• Vi jobbar på en ansökan till arvsfonden för att investera i ön. 

 
Fastighets AB Korvetten 

• Korvetten har fungerat bra under säsongen. 
• Rivning av Oscars börjar i höst. De kommer inte att riva brandmuren. 
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• Rosens har inte fått bygglov ännu. 
 

Hamnen/klubbhus 
• Vi har fått bygglov på bodar och trädäck över skrövlet. 
• Vi har haft ett vattenläckage från restaurangens fettavskiljare. Det har runnit in vatten i 

köket på klubbhuset. Vi har inte kunnat se några bestående skador 
• Vi hade en riktigt blåsig fredag för en vecka sedan. Vi har ett antal akterstolpar som 

gick sönder då. 
• Vi jobbar med placering av vinterplatser för 2018-2019. 

 
Seglarskolan 

• Seglarskolorna på Aeolusön är slut för året, de har varit mycket lyckade. 
• Bra beläggning på Aeolusön, många spontana berömsamtal. Dock ej fullt. 
• Konfirmationsläger genomfört, Kyrkan vill genomföra fler läger. 
• Vi har haft långseglingskurs med Elan som var fullt. 
• Vuxen seglarskola i jolle har 14-15 deltagare i höst, det är bra. 
• Vi kommer att köra kölbåtsträning med Elan på onsdagar för att träna kappsegling 

med målet att värva Far East seglare. 
 

Kappseglingar 
• Vi har genomfört de flesta av årets planerade tävlingar. 
• Under RC 44 samarbetade vi mycket lyckat med Marstrands Segelsällskap. 
• De tävlingar som återstår är Autumn Cup i MR, Skiffregattan samt Septembersegling 

och KM. 
• Vi planerar för GKSS MCS 2019 och eventuellt RC 44 2019 

 
Elitlag/Utmanarlag 

• •VM i de olympiska klasser avgjordes i Århus i början av augusti. Max Salminen kom 
2a i Finnjolle och Carl-Fredrik Fock/Marcus Dackhammar kom 8a i 470. I båda dessa 
klasser är nu Sverige kvalificerade till OS i Tokyo 2020. I övriga klasser hade GKSS 
följande resultat: 49er Fritjof/Otto 13, Hannes/Albin 24, Carl/Marcus avslutade 
regattan, 49er FX Klara/Rebecca 33, Laser Emil Bengtsson 70, Albin Gipperth 83. 
Nästa nationsuttagning är VM 2019. Då tas ytterligare 4 nationer ut till OS. 
 

Juniorteamet Laser och 29er 
• GKSS har just genomfört ett extra träningsläger denna vecka. Det har varit stor 

uppslutning. 
• Träningen är i gång under veckorna. 

 
Marknad 

• Arbetet med att knyta gamla och nya sponsorer pågår. 
 
GKSS Event 
• VOR och GKSS MCS är genomförda, med framgång. 
• Företagseventen går enligt plan. 
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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.  
• Budgetanvisingar kommer att skickas ut av Anna inom kort.  
 

Under punkten beslutsärenden beslöts bland annat följande: 
 
Hamnavgiften för vinterliggarna. 

• Styrelsen diskuterade nivån på avgiften för vinterliggarna.  
• GKSS Styrelse beslutar att ge klubbdirektören och HK ordförande att ta fram ett 

förslag på ny avgiftsstruktur för hamn- och serviceavgift för vinterliggare och 
vinterboende. Samt för vinterliggare och vinterboende 2018-2019 sker en höjning med 
5% av avgifterna.   

 
Nästa styrelsemöte är 2 oktober kl. 17:30. 
 
Mötet avslutades kl. 20:12. 
 
Ordföranden tackade för ett bra möte 
 


