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Sammanfattning av GKSS styrelsemöte 27 februari 2018 

 
 
Utöver den sedvanliga styrelseformalian konstaterades att protokollsammandrag från 
föregående möte ligger på hemsidan.  
 
Robert inledde med att lämna över ordet till respektive kommittéordförande för en kort 
genomgång om vad som är aktuellt i respektive kommitté. Inför årsmötet i år skall varje 
kommitté skriva en kort verksamhetsplan för 2018.  
 
John: Har tittat på informationskanaler och en del på hemsidan. Stora uppgiften är att 
rekrytera Marknadskoordinatorn. Jobbar med försäljning och paketering. 
   
Gisela: Långedragsdagen 6 juni. Är på rull. Ordförande skall vara speaker. Klubbkvällar 
kommer framöver, bl. a. på Trendmark på Viktoriagatan.  
    
Magnus: De pengar som finns i budget kommer satsas på varvet och toaletter. Oscars på 
Marstrand har fått rivningslov. Korvetten har besiktigats inför detta. Magnus har levererat alla 
dokument som behövdes av kommunen om fastigheten. 
   
Peo: Två möten avklarade. Seniora hamnvärdar är det 15–20 intresserade. Skall vara utöver 
ordinarie hamnvärdar. Skall ge ökad service. Skall lägga om ytskiktet på Matarbryggan 19–22 
mars. 7–8 april kommer man försöka jobba en helg så att personer i arbetsför ålder kan delta. 
Parkeringsfråga har utretts vidare, ett bolag har intresse av att sköta övervakning. 
    
Peter: Några domare saknas fortfarande för säsongen. Sverige saknar domare. Jobbar med att 
skapa en lathund vad som krävs för olika tävlingar. KK och RK kommer att jobba samman 
inför budget 2019. 
  
Kerstin: Funktionärsmöte på båtmässan. Säsongen planeras. 14 april startar säsongen med 
funktionärsdag. 21 april startar första arrangemanget med Icebreaker, med FarEast 28:or. (12 
team anmälda).  RC44 VM kommer hållas mellan VOR och MCS. 
  
Björn: sponsorfokus. Fokus mot World Sailing VM i Århus. 
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Sedan rapporterade Klubbdirektören om pågående verksamhet och till de punkter som lyftes 
fram kan nämnas: 
 
Båtar 

• Vi har fått reklamationen godkänd av Far East Rib, vi får en ny Rib. 
• Elan båten som krockade förra året är lagad och tillbaka på GKSS. 
• Underhåll sker på vissa båtar nu. 

 
Aeolusön 

• Vi har fått en offert på att lägga ett nytt tak på varvet samt byta fasaden mot väster på 
ledarhuset. 

 
Fastighets AB Korvetten 

• Korvetten är stängt för säsongen. Husvärdarna är där kontinuerligt och kollar till 
huset. 

• Vi kommer att fortsätta med Husvärdar 2018 
 
Hamnen/klubbhus 

• Vi håller på och förhandlar med Fastighetskontoret om värdet av marken. Vi har 
förhoppningar om att få ner priset på tomten. Vi har dock en vilande stämning på oss 
från FK. 

• Duschväggar är beställda till klubbhuset. 
• Belysning på verkstadsplanen och tornet är installerad. 
• Styrelserummet är renoverat med ny matta, belysning och nya stolar. 
• Vi håller på med finjustering av värmepannan i klubbhuset. 

 
Seglarskolan 

• Aeolusöns seglarskola finns platser kvar. Sämre bokningsläge jmf. med förra året. 
• Ledarrekrytering för seglarskolan sker lördag 24/2 på GKSS. 
• Kappseglingsskolan har teoripass på lördagar under vintern. Seglingsstart 18 april. 

 
Kappseglingar 

• Planering för VOR pågår för fullt. 
• Vi hade en monter på båtmässan tillsammans med GBG o CO om VOR. 
• Stort intresse för att vara med och hjälpa till. 

 
Elitlag/Utmanarlag 

• Årets första Världscup seglades i 21-28 jan i Miami. Max Salminen, Finnjolle och 
Fock/Dackhammar, 470 kom båda på 6e plats. 15 plats Sylvan/Anjemark, 49er, 20 
plats Olivia Bergström/Lovisa Karlsson 470, 25 plats Hedström/Hamel 49er 

• Efter Miami har vinterträningen för våra olika klasser fortsatt i Vilamoura, Cadiz och 
Israel. 

• Nästa stora int. regatta är Trofeo Princesa Sofia på Mallorca i början av april. 
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Juniorteamet Laser och 29er 
• Juniorerna i Laser och 29er fortsätter vintersäsongen med gemensamma fysträningar 

och teoripass 2 ggr/vecka. 
• Seglingsstart är planerad till helgen 10-11 mars om vädret tillåter. 

 
Marknad 

• Arbetet med att knyta gamla och nya sponsorer pågår. 
• Vi hade en halvsida tackannons i GP strax innan jul till våra sponsorer och hårt 

arbetande medlemmar. 
 
Medlemmar 
• GKSS hade en monter på båtmässan tillsammans med Göteborg o CO, stort intresse för att 
jobba med VOR. 
• Vi planerar att öppna en medlemsshop den 1 april. 
 
GKSS Event 
• Avtalsslut med Brandspot klart med en för alla parter bra lösning.  
• Avtal med Create om MCS 2018 ännu inte klart. Arbete pågår för att avsluta förhandlingar 
och skriva avtal. 
• Sebastian Östling kommer att vara koordinator för seglingen med Far East båtarna under 
2018. Nu börjar jobbet med att sälja MR och fleetraceabonnemang. 
 
Styrelsefrågor 
 
Anna H P gick igenom utskickad ekonomirapport och följande lyftes fram: 
    
Anna H P gick igenom utskickad ekonomirapport och följande lyftes fram: 

• Likviditeten är god. Uppföljning sker kontinuerligt.  
• Skattekontot på plus.  
• Bokslutet är hos revisorerna.  
• Preliminära resultatet för 2017 ser mycket bra ut med en vinst om 1275kkr.  
• Den stabila grunden ger oss möjligheter inför framtiden.  
• Styrelsen berömde kansliet för det goda arbetet med ekonomin.    

    
Under punkten beslutsärenden beslöts bland annat följande: 
 

• GKSS Sociala Medier guide 2018. 
 

• GKSS Klädreglemente. Namnet skall bytas till GKSS Klädkod. GKSS Styrelse 
beslutar att anta föreslagen GKSS Klädkod.   
 

• GKSS Styrelse beslutar att anta uppdra klubbdirektören att köpa in en toalettcontainer 
att monteras i anslutning till klubbhuset omfattande 4 toaletter.  
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Under punkten diskussions och informationsärenden behandlades bland annat följande: 
 

• Tomt och tomträtt för GKSS. Information och diskussion om processen för att köpa 
loss fastigheten från Göteborgs kommun.  

 
• GKSS Match Cup Sweden 2018. Status i avtalsdiskussioner med GKSS MC.  

 
• John Holmgren informerade om det dokument som framarbetats om strategin för 

MIK. MIK vill skapa en fokusgrupp om vad sponsorer vill ställa för krav på sitt 
partnerskap med GKSS. 
 

• Det håller på att skapas en GKSS medlemsshop. Med länkar till respektive sponsors 
hemsida och hanteras via deras verksamhet. Kommer finnas inom kort.  

 
• Vår tidigare motion till seglarförbundet har nu behandlats av seglarförbundet och 

kommit med ett förslag som kommer behandlas. Seglardagen är 17 mars i Stockholm.   
 
ÖVRIGA FRÅGOR 
 
Övriga frågor 
 
Ordföranden tackade kansliet för arbetet med att renovera styrelserummet.   
 
Nästa styrelsemöte är 17 april kl. 17:30. 
 
Mötet avslutades kl. 21:26. 

 
Ordföranden tackade för ett bra möte 


