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Sammanfattning av GKSS styrelsemöte 20 augusti 2019 
 
Robert inledde med att reflektera över att sommaren verkar utfallit väl och gått bra. Alla 
verksamheter har levererat bra. Därefter lämnade Robert över till respektive 
kommittéordförande:  
 
Gisela: Två nya bodar i Långedrag. El installerad. Delvis inredning återstår att komplettera. 
Septembersegling 7 september. Klubbkväll 10 oktober, kanske historiska gruppen som lyfter 
frågor. 26 oktober föreslås jubileumsfesten i klubbhuset, all-in önskas från styrelsen, klädsel 
Klubbkavaj. 7 och 14 december föreslås klubbens julbord i restaurangen. Frågan om 
Mönstringens vara eller inte vara lyftes och bör behandlas längre fram.    
       
Peter: Bokning av domare för 2020 sker nu, delvis även 2021. Se till att boka domare i tid till 
seglingar. 
 
Peo: Under sommaren en del problem med mopeder och klättring på tribunens tak. Vi bör se 
över möjligheter att begränsa möjligheter att cykla och köra moped på bryggorna. Det finns 
ett avfallsproblem, vår avfallshantering bör omorganiseras. Lite färre gästbåtar i år.   
 
Björn: Stort inflöde av pengar från Tokyo kvällen. Framgångar på För-OS.  
 
Urban: Allt igång. All bokning klar för kommande kvällsseglingar. Styrelsen bjuds in till 
föräldraseglingen. Ett släp för RIB och båtar köps in till juniorverksamheten med stöd av 
Juniorkassan, SSF med flera. JSM genomfördes med guld i samtliga klasser vi ställde upp i.  
 
Magnus: Startar snart för hösten. Samlar pengar till att finansiera avlopp till Æolusön. 
Mycket genomfört där, men en del kvarstår. På klubbhuset diskuteras om värmepumparna 
skall åtgärdas. Bara planerat underhåll på Korvetten. Dags för hyresförhandling med 
hyresgästen där. Lantmäteriförrättning på gång i området i Långedrag, och då skall vi vara 
med i diskussionen.   
 
Kerstin: I full gång. Genomfört enligt plan. Samarbete med MSS har gått mycket bra. 
Autumn Cup, Skiff-regattan och KM kvar. Har blickat framåt i strategimöte i kommitteen. 
Uppföljning av det mötet den 16 september. J70 diskuterades i styrelsen.            
 
Christian: Informerade och bjöd in till Adam Perssons licentiatseminarium 9 september kl 
13:15 i lokalen HB3 på Chalmers.  
 
Sedan rapporterade Klubbdirektören om pågående verksamhet och till de punkter som lyftes 
fram kan nämnas: 
 
Båtar 
• Underhåll av samtliga båtar pågår ständigt. 
• Vi har under säsongen haft flera båtar som slutat fungera. En båt har fått vatten i motorn och 
en har haft ett skrov som spruckit. En ribbåt har en förstörd lufttub. 
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• Vi hyrde ut 6st Far East till Skärhamn. 2st gick på grund på väg hem, något som orsakade 
mycket merjobb. 
• 2st extra gennakers till Far Easterna är inköpta. 
 
Aeolusön 
• Ansökan till Arvsfonden för nytt vatten och avlopp till ön är inlämnad. 
• Samtliga kurser på Aeolusön är genomförda. Enligt instruktörerna har ön fungerat bra. 
 
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 samt TAR. 
 
Hamnen/klubbhus 
• Vi har haft något färre gästnätter i hamnen mot förra året. 
• Vi har haft senior hamnvärd nästan hela sommaren. 
• Vi har upplevt att sopor varit ett problem då gäster slänger över sopor när de inte har koden 
till soprum. 
• Jag får rapporter om att ungdomar med moped kör på matarbryggan samt uppträder 
nonchalant och ohövligt. 
• Byggnationen över skrövlet fortgår och är snart klart. 
• 2 st nya sjöbodar är på plats och den gamla juniorboden är borta. 
 
Seglarskolan 
• Vuxenseglarskolan pågår på helgerna. 
• Vi upplever en minskad efterfrågan på vuxenkurser som dessutom bokas sent. 
• Aeolusöns och seglarskolan med piratkurserna på GKSS har varit mycket efterfrågade och 
uppskattade. Piratkurser kommer att fortsätta en ggr/vecka under hösten. 
 
Kappseglingar 
• Efter våren har vi genomfört Klassiska regattan, MCS, RC 44, SM för OK/Finnjolle 
tillsammans med MSS samt JSM i Björlanda Kile tillsammans med Björlanda, Hjuvik och 
Lerum. 
• Vi har också genomfört 5 klubbsregattan för de Kungliga Klubbarna. 
KSSS, KDY, KNS, NJK och NAS (North American Station) där GKSS slutade 2a efter 
KSSS. 
• Vi har också genomfört TAR, (The Atlantic Round) för de Kungliga Klubbarna i Norden 
samt NAS där GKSS vann i samtliga deltävlingar och totalt. 
• Nu återstår Septembersegling, Autumn Cup, Skiffregatta och KM för jollar och MR. 
 
Elitlag/Utmanarlag 
• VM i 470 seglades under sommaren. Anton Dahlberg / Fredrik Bergström, KSSS kom 3a 
och Carl Fredrik Fock och Marcus Dackhammar blev 22a. Det blir svårt att peta Anton och 
Fredrik från den OS platsen. 
• På för OS som pågår i Tokyo just nu är följande seglare uttagna från GKSS. Endast en 
båt/nation får delta. Max Salminen Finnjolle, Olivia Bergström/Lovisa Karlsson 470, Fritjof 
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Hedström/Otto Hamel 49er. För-OS är dessutom ett viktigt kval till OS 2020. 
• På MCS tillika VM i MR så kom Niklas Dackhammar, Fredrik Aurell, 
 
Pontus Dackhammar och Jakob Wilson 3a i Open klasen. 
• Nordea Womens trophy vanns av Anna Östling, Marie Berg, Annika 
Carlunger, Annie Wennergren och Linnea Wennergren. 
 
Juniorteamet Laser och 29er 
• På JSM tog GKSS seglare guld i 6 av 12 klasser. 
• Träning för juniorteamet är i stort sett fullbelagd. 
• Juniorteamet har kört flera träningssamlingar under sommaren. Nu har den normala 
veckoträningen börjat igen. 
 
Medlem 
• Höstmötet är den 7e november. 
 
Personal 
• Pelle Swanbeck som jobbat med seglarskolan kommer att sluta. Vi kommer att rekrytera en 
ersättare. 
 
Marknad 
• Arbetet med att knyta gamla och nya sponsorer pågår. 
• Vi hade en uppskattad lunch med våra Team GKSS sponsorer på Marstrand under MCS. 
• Vi genomförde en Tokyo Night där målet vara samla in pengar till våra OS satsningar. Det 
blev mycket lyckat och genererade 975 000kr. 
 
Detta har vi framför oss det kommande kvartalet: 
• Vi jobbar med att allt ska fungera för genomförande av allt från seglarskolor till tävlingar 
och gästhamn. 
• Byggnation av sjöbodar och trädäck på ”skrövlet”. 
• Vi ska sälja ytterligare Topper Omega båtar. 
• Vi tittar på att byta affärssystem till Fortnox, för att kunna hänga på befintliga lösningar som 
medlemshantering, hamn mm. 
• Vi håller på och sammanfattar alla projekt och aktiviteter samt avslutar dessa. 
• Vi har en Septemberseglingen, en skiffregatta, en MR tävling samt KM 
kvar att genomföra. 
• Vi ska bearbeta en del sponsorer både gamla och nya. 
 
GKSS Event 
• MCS genomfördes på ett bra sätt utifrån de förutsättningar som fanns. 
• Vi håller nu på och utvärderar MCS. 
• Vi har hyrt ut våra Far East båtar till Midsummer Cup. 
• Det har varit mycket jobb med att återställa båtarna. 
• Vi hyrde ut Online samt några båtar till för genomförande av M32 tävling på Marstrand  
V 29. 
• Vi hyrde ut våra Far East båtar till VM i match Racing för damer i Lysekil. 
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Ekonomi 
 
Anna H P gick igenom utskickad ekonomirapport och följande lyftes fram: 

•  
 

• Problem med serverbyte, vilket innebär en del arbete med att följa verksamheten, men 
allt är under kontroll.  

• Den tvist som varit hos kronofogden, där har kunden nu betalt.  
• Likviditeten god med totalt 8,6MSEK för föreningen och bolag.  
• Skatter och avgifter betalda. 
• Byte av ekonomisystem: 

• Diskussion om byte av ekonomisystem efter undersökningar. Vi har fått 
erbjudande om att via Idrott online får Fortnox gratis. Vilket är mycket 
attraktivt. Detta system kan integreras med Portlux.  

• Budget 2020: 
• Processen inleds nu och instruktioner går ut nu till kommittéer 

 
Ordföranden ger medskicket att alla bör utgå från det man fick förra året istället för det som 
äskades. Det är bättre att de som behöver göra mer senare gör ett tilläggsäskande mot slutet av 
året om vi ser att resultatet medger det. 

 
Beslutsärenden 
 

a) Hamnsystem. 
 

GKSS Styrelse beslutade att Klubbdirektören skall upphandla Portlux hamnsystem 
och gå vidare med integrering med nytt ekonomisystem.   

 
Övriga Frågor 
 

a) Hotellverksamhet med båtar på båtplats  
i) Vi har ett problem med att en eller flera båtar i hamnen bedriver uthyrning av sin 

båt som boende på AirBnB. Marknadsföring sker med möjligheter till tvätt osv i 
klubbens faciliteter.  

ii) En i klubben har meddelat att medlemmen gör detta och är öppen med det.  
iii) Minst en till annonseras på internet.  
iv) Frågan är om detta är hotellverksamhet, och om detta är förenligt med 

hamnordningen.  
GKSS Styrelse beslutade att remittera frågan till Hamnkommittén för hur frågan 
skall hanteras. Klubbens varumärke eller faciliteter får inte användas i 
marknadsföring av annan.     
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13. Mötet avslutades 
• Nästa styrelsemöte är 1 oktober 2019 kl. 17:30, Vi träffas i GKSS, Långedrag.  
• Mötet avslutades kl. 19:51. 

 
Ordföranden tackade för ett bra, effektivt och konstruktivt möte 
 


