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Sammanfattning av GKSS styrelsemöte 3 december 2019 
 
Ordförande Robert Casselbrant öppnade mötet och hälsade alla välkomna, och vår nya 
styrelseledamot Kimon Sfiris. Magnus Bernander tackades för sina mångåriga insatser i 
styrelsen.   
 
Information från de olika kommittéerna meddelades styrelsen via mail till styrelsen innan 
mötet. Ordföranden uttryckte också sin uppskattning till arrangerandet av Jubileumsfest och 
höstmöte. Stort tack till de som arrangerade. Ordföranden lyfte också fram att Max Salminen 
blivit uttagen till OS.   
 
Sedan rapporterade Klubbdirektören om pågående verksamhet och till de punkter som lyftes 
fram kan nämnas: 
 
Båtar 
• De flesta båtar är på för vinterförvaring nu. 
• En Rana används på Aeolusön för renoveringen av spången på Aeolusön. Gul rib plockas 
upp i nästa vecka. 
• Motorerna är avplockade och vinterförvaras inomhus hos Lindahls. 
• Elanbåtarna är hårt slitna och behöver en ordentlig översyn. Vi avser att ta dem ner till 
Kullaviksbåtvarv för översyn. 
• Vi har beställt 10 st nya RS Quest till seglarskolan. 
• Vi avser att byta ut en eller två st ribbar. 
 
Aeolusön 
• Ansökan till Arvsfonden om nytt vatten och avlopp till ön fick tyvärr avslag. 
• Vi har rivit spången från hamnen och upp till husen, vi börjar bygga en ny spång nu till 
helgen. Delar av AK tillsammans med instruktörer hjälps åt. 
• Samtliga kurser på Aeolusön är fullbokade 2020. 
 
Fastighets AB Korvetten 
• Korvetten har fungerat bra i sommar med alla aktiviteter vi haft på Marstrand. 
• Roséns hyr huset nu för sina byggjobbare. De river brandmuren mellan Korvetten och 
Oscars. 
• Husvärdarna har haft fixardagar 25-27 oktober. Husvärdarna har målat, snickrat och haft 
skoj. 
 
Hamnen/klubbhus 
• Sommarsäsongen är över och vintersäsongen har börjat. Vi har totalt 68 båtar kvar i 
hamnen, varav 35 är liggande i hamnen och 33 är boende. 
• Vi har bytt en fläkt till värmepumpen på klubbhuset. 
• Torktumlaren har rengjorts och fungerar nu tillfredställande. 
• Vi håller på att byta hamnsystem till Portlux. 
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Seglarskolan 
• Seglarskolorna finns ute för försäljning sedan mitten av oktober. 
• Seglarskolorna på AE ön och Långedrag för 2020 är nästan slutsålda. På AE ön, finns inga 
platser och i Långedrag finns en piratkurs V 31med platser kvar 
• Vuxenkurserna har just börjat säljas, de bokas normalt senare. 
 
Kappseglingar 
• Vi har genomfört KM 
• Planering inför kommande säsong pågår. 
 
Elitlag/Utmanarlag 
• Max Salminen är uttagen till OS i Finnjolle. Även Anton Dahlberg/Fredrik Bergström, 
KSSS är uttagna i 470. 
• Max seglar VM i Melbourne senare i december. 
• VM för 49er och 49er FX seglas i Auckland NZ 3-8 dec. Då finns möjligheten för Sverige 
att ta nationsplatser till OS i Tokyo. 
• 470 tjejerna tränar med killarna i Vilamoura, Portugal. 
• Vi har haft Stenungsbaden Camp med riktigt bra föreläsare som Johan Barne, Johnie 
Berntsson, Christian Finnsgårdh, Jakob på Team Hälsa, Laura Marimon foiling expert. Kort 
sagt ett späckat schema. 
 
Juniorteamet Laser och 29er 
• Vi har haft sista helgträningen och har nu fysträning. 
• Vi har haft Stenungsbaden Camp där flera av juniorseglarna var med tillsammans med 
elitseglarna. 
 
Kappseglingsskolan 
• Kappseglingskolan är slut för denna säsong. 
 
Medlem 
• Höstmötet genomfördes den 7e november. 
• Vi har skickat ut medlemsavgifter och på grund av ett byte av system så har det tyvärr 
uppstått ett fel som gör att OCR nr inte går att använda. 
 
Personal 
• Vi kommer att rekrytera någon som ska ta ansvaret för seglarskolan. 
 
Marknad 
• Arbetet med att knyta gamla och nya sponsorer pågår. 
• Vi har fått 80 000kr i bidrag för inköp av trailer som möjliggör transport av Rib samt jollar. 
 
GKSS Event 
• Diskussioner pågår med Create om hur 2020 års MCS ska se ut. Målet är att gå ut med 
Notice of Race i december/januari. 
• Man tittar på möjligheter att utveckla våra företagsevent till teambuildningsaktiviteter. 
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Detta har vi framför oss det kommande kvartalet 
• Vi ska sälja ytterligare Topper Omega båtar. 
• Vi ska beställa 10st nya RS Quest. 
• Vi håller på att byta affärssystem till Fortnox, avsikten är att köra det från den 1/1 2020. 
• Vi ska skicka ut båtplatsfakturor. 
• Vi håller på och sammanfattar alla projekt och aktiviteter som genomförts under säsongen 
och avslutar dessa. 
• Vi ska fortsätta att bearbeta en del sponsorer både gamla och nya. 
• Vi ska ta upp alla båtar och göra dem klara för vinterförvaring. 
• Vi ska rekrytera en person som ska jobba med seglarskolan. 
• Vi planerar och förbereder nästa säsong. 
• Båtar ska iordningställas för att vara klara för sjösättning. 
 
Ekonomi 
 
Anna H P gick igenom utskickad ekonomirapport och följande lyftes fram: 

• Vi fick en genomgång av det ekonomiska läget och alla skatter och avgifter är betalda, 
inga tvister förelägger. 

• Inga större avvikelser som kräver åtgärd.  
• Likviditet för klubben har utvecklat sig positivt, klubbens räntor har sänkts och 

klubben, med GKSS Event och Korvetten har amorterat ca 1,2MSEK på klubbens lån.  
• Information om ekonomisystembyte: 

o Portlux införs nu. Visma skall fasas ut. En konsult hjälper till med överföring 
till Fort Knox. En e-handelslösning (E37) införs från februari. Flytt av server 
och hemsida pågår. Egen server för back–up införskaffas, och huvuddelen 
kommer läggas på en molntjänst.  

o Styrelsen noterar att det är mycket positivt med allt som händer på området, 
och uppskattar arbetet vilket över tiden kommer att sänka klubbens kostnader, 
underlätta administration, höja kvaliteten i vår medlemsservice och förbättra 
ordning och reda.  

• Prognos 2019: 
o Klubbdirektören presenterade prognosen för 2019 med en ekonomi i balans, 

och ett indikerat överskott på över 500 000 kronor för året 2019.  
o Ordföranden kommenterade det presenterade och berömde arbetet med 

ekonomin. Vi fortsätter att leverera en bra ekonomi samtidigt som vi investerar 
mer i hamn och anläggningar än tidigare vilket gör att vi håller vårt underhåll 
på en acceptabel nivå. 

 
Beslutsärenden 
 

Behandling av inkomna beslutsärenden 
a) Budget 2020. Arbetet med budget för 2020 är inte avslutat och behöver 

justeras i enlighet med prognosen för 2019. 
 GKSS Styrelse beslutade att bordlägga beslutet om 2020 års budget till 
styrelsemöte 1 2020.  
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b) Mötestid för GKSS Styrelsemöte 1 2020 

GKSS Styrelse beslutade att styrelsemöte 1 hålls 20 januari 2020 kl 17:30.  
 

c) Mötestider för GKSS Styrelsemöten 2020 
GKSS Styrelse beslutade att styrelsen sammanträder 24/2, 21/4, 15/6, 24/8, 
5/10, 5/11, och 14/12. Årsmöte förläggs till 7/5. Höstmöte förläggs 5/11.   

 
d) Inköp av 10 st RS Quest, med finansiering via lån från GKSS Event 

GKSS Styrelse beslutade att uppdra åt klubbdirektören att införskaffa 
ytterligare 10 st RS Quest till GKSS.  
 

e) Mönstring för GKSS 2020 
GKSS Styrelse beslutade att Mönstring hålls för styrelsen och kommittéer den 
28 januari 2020 kl.18:00. Respektive kommittéordförande bjuder in sin 
kommitté med inbjudan som distribueras från Gisela.   

 
Övriga Frågor 
 

i) Gisela informerade om Klubb och aktivitetskommitténs ambition om att anordna 
en jubileumsfest 2020, med anledning av 160-årsjubileum av klubben och 40-
årsjubileum av klubbhuset i Långedrag. Förslaget är en segling under en dag 
avslutat med ett stort kalas. Planeringen är under första helgen av september, som 
en ersättning för septemberseglingen.   

ii) Subventionering av medlemsavgift för kursdeltagare. Gisela uppmanade att 
information skall gå ut om att varje medlem har betalat och att personen är 
medlem. Frågan lyftes att det är viktigt att undvika att medlemmar får dubbla 
avgifter.  

iii) Björn informerade om att Svenska seglarförbundet har köpt in information om 
antalet träffar på ”segling”. Search Magazine låg först, och sedan kom SSF, sen 
kom KSSS. GKSS nämns inte i statistiken. Vi behöver jobba upp oss i frågan! 
Marknadskommittén uppmanas ta kontakt med övriga kommittéer så att arbetet 
med att producera mer material till hemsidan.  

iv) Frågan lyftes om arbetsmöte med styrelsen och kansliet för och datum för detta 
kommer att föreslås styrelsen.  

v) Klubbdirektören föreslår att telefontid till kansliet skall införas. Styrelsen stödjer 
att klubbdirektören inför telefontid till kansliet.      

 
13. Mötet avslutades 

• Nästa styrelsemöte är 20 januari 2020 kl. 17:30, på GKSS, Långedrag.  
• Mötet avslutades kl. 20.27 

 
 

Ordföranden tackade för ett bra möte och tackade alla för 2019 och önskade alla en God Jul 
och ett Gott Nytt 2020 
 


