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Sammanfattning av GKSS styrelsemöte 23 april 2019 
 
Sällskapets ordförande inledde med att reflektera över att säsongen nu är igång. Ordförande 
och Klubbdirektören representerade sällskapet på Svenska Seglarförbundets årsmöte där 
Sällskapet för första gången hade rösträtt. Robert kommenterade att verksamheten i 
föreningen löper på mycket fint. Stora insatser sker på många håll av många medlemmar. 
Ordförande betonade också att verksamhetsberättelsen i årsredovisningen var bra skriven och 
väl speglar föreningens verksamhet. Insatserna i föreningen har genomförts med stor bredd 
inom föreningens verksamhet. Därefter lämnade Robert över till respektive 
kommittéordförande:  
 
Kerstin: Säsongen är igång. Funktionärsdagen kommer samla kring ca 45st. Sailarena har 
börjat användas, funkar bra för användarna. Nya bojar inköpta.   
 
Urban: Påskläger i Marstrand. 29’er gänget är starka men något få. Marstrandsläger igen 18–
19 maj.   
 
Peter: Dommarsidan täckt. Till OCR gott läge med utländska domare. Regelkurs har 
genomförts med två gruppträffar och 11 deltagare vilket är mycket lovande. Peter och Eva 
Andersson genomförde på ett förtjänstfullt sätt. De som önskar får tenta av individuellt.  
 
Gisela: Årsmöte 2 maj. 6 juni löper enligt plan. Pingst på Æolusön planeras och information 
kommer ut inom kort. The Atlantic Round och Femklubbsregattan planeras för fullt. 
Historiska klubben har sin säsongsavslutning snart. De skall ta fram information om 
Hamntornet inför årsmötet. Stjärnbåten skall ha västkustmästerskap under året.  
 
Peo: Fyra arbetspass hittills. Det fungerar inte bra att ha arbetspass på lördagar, få kommer 
om det ligger efter arbete i veckan. Hamntornet är nu till fixat och uppiffat inför årsmötet. 
Nytt bryggdäck byggt. Entreprenör jobbar på piren. Problem med besökare på Tribunens tak 
som uppträder hotfullt vid tillsägelse. Åtgärd kommer krävas. Möte med årets seniora 
hamnvärdar.  
 
John: MiK stöttar där man efterfrågas. Funkar bra i samarbete med kansliet. 
Skräpinsamlingsaktivitet med Concordia – mycket lyckat.   
 
Björn: Säsongen igång. Tokyo Nights – fundraising i början av juni för att klara sista året.   
 
Magnus: Korvetten – Oscars nu riven. Funkar bra med samarbetet med byggare. Æolusön –
Flera stora insatser gjorda, och mycket mer på gång, bland annat V/A till land. Just nu saknar 
man 2-300kkr för att göra ”resterande” så bidrag från medlemmar är välkomna.  
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Sedan rapporterade Klubbdirektören om pågående verksamhet och till de punkter som lyftes 
fram kan nämnas: 
 

Båtar 
• Sjösättning av samtliga båtar är klar. 
• En ny Suzukimotor till en Rana har levererats. 
• 10st RS Quest har kommit till GKSS, vi har riggat dem och de kommer att 

transporteras ut till Aeolusön under påsken. 
• Vi har köpt en extra gennaker till Far East MR. 
• 6st Topper Omega båtar är sålda. 4 är levererade, ytterligare 2 levereras i april månad. 

 
Aeolusön 
• Vi jobbar med ansökan till Arvsfonden för nytt vatten och avlopp till ön. 
 
Fastighets AB Korvetten 
• Rivning av grannfastigheten Oscars pågår och är i stort sett klar. 
• Nu sker arkeologiska utgrävningar 
• Rosens har hyrt Korvetten för att använda som fikalokal och lunchrum. Husvärdarna 

har sett till att detta fungerat mycket väl. Dick rapporterar till mig. 
• Vi har bytt delar av fasaden på ”Shantis lokaler gula längan” 
• Vi har även bytt några ytterdörrar på Wallerska villan. 

 
Hamnen/klubbhus 
• Vi har fått lagfarten för fastigheten. 
• Vi har redovisat vårt bidrag på 1,5 milj kr till IOFF. 
• Vi har bytt trädäcket vid hamnvaktstornet. 
• Vi jobbar med förstärkningar ute på piren. 
• HK har haft en flera arbetsdagar och snyggat till mycket i hamnen. 

 
Seglarskolan 
• Vi har haft en rekryteringsdag av ledare, lördag 23 februari. Det var ett stort intresse 

av att bli instruktörer till seglarskolan på GKSS. 
• Den 13-14 april hade vi en utbildningshelg av våra instruktörer. Utbildningen 

genomfördes av SSF. 
• Aeolusöns kurser tog slut tidigt. 
• Seglarskolan i Långedrag är också fulltecknad. 
• Ett fåtal platser finns till pirat V 31. 
• Vuxenkurserna säljs just nu. 

 
Kappseglingar 
• Planering för seglingarna 2019 pågår. 
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• Helgen 13-14 april genomfördes Ice Breaker, årets första MR tävling. 
• Kappseglingskommitteen planerar för en funktionärsdag lördagen den 27 april på 

GKSS. 
 

Elitlag/Utmanarlag 
• På Europacupen på Mallorca tog GKSS följande placeringar;  

49er FX, Klara Wester/Rebecca Netzler, 6:a.  
470 herr, Fock/Dackhammar, 22:a. Övriga svenska topplaceringar var Anton 
Dahlberg/Fredrik Bergström som vann.  
470 dam, Olivia Bergström/Lovisa Karlsson, 32:a.  
49er kom Hannes Westberg/Albin Bohman, 12:a, Carl Sylvan/Marcus Anjemark 22:a 
och Fritjof Hedström/Otto Hamel 32:a.  
Finnjolle, Max Salminen 26:a. 

• Nästa stora tävling är Världscup i Genua under påskveckan. 
• Fram till EM i maj är det extra viktigt att visa resultat. Efter det görs uttagning till för-

OS. Endast en båt/nation får delta. För-OS är dessutom ett viktigt kval till OS 2020. 
 

Juniorteamet Laser och 29er 
• Seglingsträningen drog igång i slutet av mars och pågår den 3 ggr/vecka. 
• Påskläger på Marstrand. 

 
Kappseglingsskolan 
• Vi kör igång detta direkt efter påsk. 
 
Medlem 
• Årsboken är klar och har skickats ut. Tyvärr har det gått en bok per familjemedlem i 

stället för en bok per adress på grund av ett systemfel så vissa har fått många böcker. 
Klubben har gått ut och bett om ursäkt för detta och uppmanat alla som ha många 
böcker att lämna tillbaka till kansliet eller att ge bort till vänner och bekanta. 

• Vi skickar ut påminnelse på medlemsavgifterna i dagarna.  
 
Personal 
• Wind Kristensson har kommit igång bra som Eriks ersättare. 
• Elisabeth kommer tyvärr att sluta hos oss och vi har därför anställt en ersättare för 

Elisabeth, hon heter Mari och kommer att börja i maj. Närmare presentation kommer 
när Mari börjat. 

 
Marknad 
• Arbetet med att knyta gamla och nya sponsorer pågår. 
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GKSS Event 
• Sommarens Match Cup på Marstrand ska vara final för 2018-2019 års WMRT. 
• 11 av de 12 första teamen på rankingen kommer, 12:e teamet blir Canfield, rorsman på 

USAs AC team Stars and Stripes vilket är ett rekordstarkt startfält. 
• Damtävlingen kommer att ha 5 st damteam som också är extremt namnkunniga. 
• Projektledare för MCS 2019 är Mattias Rahm som anställts i Eventbolaget av 

styrelsen. 
 

Detta har vi framför oss det kommande kvartalet 
• Vi jobbar med att allt ska fungera inför säsongen 2019 
• Byggnation av sjöbodar och trädäck på ”skrövlet”. 
• Vi ska lämna in en ansökan till Arvsfonden på Vatten/avloppsledning till/från 

Aeolusön. 
• Vi ska sälja ytterligare 4 st Topper Omega båtar. 
• Planering för säsongen 2019. 
• Bokslut för året ska redovisas. 
• Årsmöte genomförs 2:a maj. 
• Vi ska byta delar av fasaden på ”Shantis lokaler gula längan” 
• Vi ska även byta några ytterdörrar på Wallerska villan. 
• Vi kommer att byta fönster på ledarhuset på Aeolusön. 
• Vi tittar på att byta affärssystem, för att kunna utveckla lösningar som 

medlemshantering, hamn mm. 
 
Styrelsefrågor 
Anna H P gick igenom utskickad ekonomirapport och följande lyftes fram: 

• Likviditeten god.  
• Skatter och avgifter betalda och inga kända tvister föreligger. 

 
BESLUTSÄRENDEN 
 
GKSS Styrelse beslutar fastställa årsredovisning med balans- och resultaträkning.   

 
GKSS Styrelse beslutar att ansöka om finansiering av Vatten- och avloppsledning till 
Æolusön från Allmänna Arvsfonden vilka kan ersätta 70% av investeringen. GKSS 
Styrelse beslutar att GKSS finansierar den resterande 30% av investeringen, och 
uppdrar åt klubbdirektören att driva ärendet.   

 
Förslag om Jubileum och firande av förvärvande av fastigheten, Hamnvaktstornet 100 år. 
GKSS Styrelse beslutar att uppdra åt KAK att ta fram ett förfinat förslag till 
jubileumsmiddag att hållas under oktober månad.   

 
Eventuellt inkomna motioner till årsmötet. 
Inga motioner har inkommit. 
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INFORMATIONSÄRENDEN 
 
Christoffer Meyer, ordförande Svensk Drakklubb, informerade om Dragon Gold Cup 2021 på 
ett förtjänstfullt sätt och styrelsen diskuterade om hur vi skall göra detta till ett riktigt bra 
evenemang. 
 
Styrelsen diskuterade ett förslag om att ta fram en ungdomsbesättning av elitseglare som 
representerar föreningen. Föreningen skulle kunna be en medlem som kanske löper ny båt till 
regattan att låna ut sin äldre till Gold Cup. 

 
Mötet avslutades 
 
Nästa möte är årsmötet 2 maj 2019 kl. 17:45, i Seglarkrogen, GKSS, Långedrag. 
 
Nästa styrelsemöte är 17 juni 2019 kl. 17:30, Vi träffas i GKSS, Långedrag och ser var vi 
hamnar (Tribueen eller Æolusön). 
  
Mötet avslutades kl. 20:49. 
 
Ordföranden tackade för ett bra, effektivt och konstruktivt möte 
 


