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Sammanfattning av GKSS styrelsemöte 25 februari 2019 

 
 
Sällskapets ordförande Robert hälsade alla välkomna och efter en kort inledning lämnade han 
över till respektive kommittéordförande för en kort informationsrunda: 
  
Magnus: Två arbetsdagar vår och höst inplanerade. Man planerar för V/A för Æolusön om 
finansiering kan lösar. I övrigt underhåll enligt budget. Lagfartsarbetet pågår för 
Långedragsfastigheten. Planärende för marken runt fastigheten kommer inom inledas av 
kommunen. 
    
Peter: En vakans finns för domare för OCR. För MCS är domarläget bra. Möjligheter finns 
att köra Finn/OK SM utanför S. Strandverket. Regelkursen via nätet verkar gå bra. Praktik 
kommer att vara på OCR. 
   
Kerstin: Funktionärsmöte med ca 50 deltagare. Många nya ansikten. 27/4 kommer det vara 
funktionärsdag i Långedrag. Planerar nu årets kappseglingar inklusive NOR för många 
tävlingar. 
  
Peo: Ett första möte under båtmässan. Under kommande veckan kommer det hållas möte med 
kommande hamnvärdar. Seniora hamnvärdar har haft ett gott utfall. Planerar underhåll av 
piren. Arbetsdagar för 26-27, 30/3 och sen ytterligare ett tillfälle i april. Föreningen har 
erhållit en bra intäkt från parkeringen samtidigt som det varit betydligt mer ordning och reda 
på hamnplan. 
    
Urban: Koordineringsmöte om JSM 11/4. After work med föräldrar 8/3. Kommer att lotta ut 
en iPad från MacForum i samband med träffen. 
    
John: Sociala medier rullar på. Diskussion pågår med Workshop 11/3 hur sponsorsidan bör 
utvecklas.  
 
Sedan rapporterade Klubbdirektören om pågående verksamhet och till de punkter som lyftes 
fram kan nämnas: 
 
Båtar 

• Sjösättning och igångsättande av båtar börjar i veckan som kommer. 
• 10st RS Quest har kommit till GKSS, dessa riggas och färdigställs under mars månad. 

 
Aeolusön 

• Vi jobbar med ansökan till Arvsfonden för nytt vatten och avlopp till ön. 
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Korvetten 

• Rivning av grannfastigheten Oscars pågår och beräknas vara klar till påsk. 
• Rosens hyr Korvetten för att använda som fikalokal och lunchrum. Husvärdarna ser 

till att detta fungerar och gör som alltid ett fantastiskt jobb. 
 
Hamnen/klubbhus 

• Vi väntar fortfarande på att få lagfarten för fastigheten. 
• HK hade en träff på båtmässan den 5 januari. 
• Vi har bytt armaturer på stora belysningsmasten. 
• Vi har satt kodlås på kappseglingscontainern. 
• Elisabeth jobbar med internförflyttningar och nyförsäljning av båtplatser. 

 
Seglarskolan 

• GKSS har en rekryteringsdag på lördag 23 februari, då kommer alla som vill vara 
instruktörer till seglarskolan till GKSS. 

• Den 13-14 april har vi en utbildningshelg av våra instruktörer. Utbildningen 
genomförs av SSF. 

• Fortsatt högt tryck på Aeolusöns kurser. 
• V 28 och 31 finns tot.15 platser till piratseglarskolan ledigt. I övrigt är samtliga platser 

fullbokade. 
 

Kappseglingar 
• Planering för seglingarna 2019 pågår. 
• Kappseglingskommitteen hade en funktionärsträff på båtmässan den 7 februari. 

 
Elitlag/Utmanarlag 

• På Världscupen i Miami vann Max Salminen i Finnjolle, Klara Wester/Rebecca 
Netzler kom 7:a i 49:er FX efter att ha vunnit medaljfinalen. 

• Fock/Dackhammar kom 16:e. Övriga svenska topplaceringar var Anton Dahlberg 
/Fredrik Bergström som kom 2:a. 

• Finnjolle tränar nu på Mallorca, 49:er i Vilamoura och 470 på Lanzarote/ Nya 
Zealand. 

• Nästa stora tävling är Europacupen på Mallorca i slutet av mars. 
• 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 
• Under vintern är det fysträningspass och teoriträffar på schemat. 
• Seglingsträningen drar igång på helgerna i mitten av mars. 

 
Kappseglingsskolan 

• Teori kör i gång i slutet av februari. 
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Medlem 
• Mönstringen genomfördes den 28 januari. 
• GKSS hade flera föreläsningar på scenen under båtmässan. 
• Årsboken är klar att gå till tryck. 

 
Personal 

• Wind Kristensson kommer att vara vikarie för Erik. 
 
Marknad 

• Arbetet med att knyta gamla och nya sponsorer pågår. 
 
Detta har vi framför oss det kommande kvartalet 

• Sjösättning av samtliga båtar och igångsättande av verksamheten. Totalt 67 båtar som 
ska iordningställas. 

• Byggnation av sjöbodar och trädäck på ”skrövlet”. 
• Vi ska lämna in en ansökan till Arvsfonden på Vatten/avloppsledning till/från 

Aeolusön. 
• Vi ska sälja 10 st Topper Omega båtar. 
• Planering för säsongen 2019. 
• Bokslut för året ska redovisas. 
• Årsmöte genomförs 2:a maj. 
• Vi tittar på möjligheten att byta affärssystem, för att kunna hänga på befintliga 

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

• Relativt mycket förfallna fakturor. Men under kontroll.  
• Likviditeten god med hänsyn till fastighetsköpet.  
• Det preliminära resultatet ser ut att bli riktigt bra vilket är mycket tillfredsställande.  
• Skatter och avgifter betalda och inga kända tvister föreligger. 

 
Under punkten beslutsärenden beslöts bland annat följande: 
 
GKSS Kodex och uppdragsbeskrivningar föredrogs. GKSS Styrelse beslutar att anta 
föreslagen Kodex och uppdragsbeskrivningar för 2019. 

 
En plan att köpa in en ny säkerhetsbåt till GKSS verksamhet föredrogs. GKSS Styrelse 
beslutar att uppdra åt klubbdirektören att söka bidrag för inköp av en säkerhetsbåt för 
barn- och ungdomsverksamheten. 
 
Under punkten informationsärenden upptogs bland annat följande: 
 
Återrapport från IT-rådets arbete föredrogs av KD på Nils Isaksson uppdrag. 

    
Styrelsen uttryckte sin tacksamhet och uppskattning för det arbete som IT-rådet lagt 
ner. En god och viktig insats för föreningen. 
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Seglarskoleinstruktörers utbildningar – uppföljning av tidigare beslut rapporterades av 
klubbdirektören och styrelsen tackade för informationen. 
 
11. Övriga frågor 
 
Förslag om Jubileum och firande av förvärvande av fastigheten och Hamnvaktstornet 100 år 
från KAK om att ta fram en plan och förslag för detta med första event i samband med 
årsmöte och hamnens öppnande. GKSS Styrelse beslutar att uppdra åt KAK att ta fram 
ett förslag för firande under året, att presenteras på styrelsemöte 3. 
 
 
Mötet avslutades kl. 20:19. 
 
Ordföranden tackade för ett bra, effektivt och konstruktivt möte 
 


