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Sammanfattning av GKSS styrelsemöte 4 december 2018 

 
 
Sällskapets ordförande inledde med att reflektera över året och han kan på årets sista 
styrelsemöte konstatera att föreningen gjort mycket under året och passade på att tacka 
styrelsen och kansliet för allt det arbete som gjorts. Robert bad alla kommittéordförande att 
förmedla ett stort tack till alla ideellt arbetande och önska en God Jul och ett Gott Nytt 2019.  
 
På frågan om höstmötet och vad som var bra och vad vi skall utveckla framöver diskuterade 
hela styrelsen. Alla upplevde att det var positivt med att formaliadelarna hanterades med högt 
tempo.  
 
Ordförande avslutade sin punkt med en tyst stund för vår vän, medlem och styrelseledamot 
Peter Örtendahl som gått bort. Styrelsen kommer att representeras på begravningen. Robert 
tackade också Christian för visningen av SSPA och att vi fick vara i deras lokaler. 
 
Därefter lämnade ordföranden över ordet till respektive kommittéordförande: 
  
Magnus: Satsningen på Æolusön pågår. Mycket på gång och man vill köra på. 
  
Peter: Nytt format för regelutbildningen är under utarbetande. Många timmar ägnas åt att 
jaga domare 
 
Kerstin: Nästa säsong planeras. Ramperna på gång i Marstrand. Sanktioner har sökts för 
seglingarna. 
  
Gisela: Sebago Store 4 december kl 18. Mönstring 28/1, Ola Selsvik kommer ha föredrag. Ta 
gärna med flera medlemmar! Landgång à 100kr. Två klubbkvällar redan annonserade.  
 
Björn: Elitseglare hade träff på Stenungsbaden. Flesta av seglarna är i Villamura. Sälenlägret 
planeras.    
 
Peo: Sista mötet avhållit. Man kommer redan nu spika arbetsdagar för nästa år, inklusive 2 
lördagar. En i mars och en i april.   
 
Urban: Juniorerna har seglat färdigt. 10 januari hålls uppstartsmöte med Max Salminen. 
Nästa år tar JK ansvar för två seglingar, Junior SM och Skiffregattan.  
 
Sedan rapporterade Klubbdirektören om pågående verksamhet och till de punkter som lyftes 
fram kan nämnas: 
 
Båtar 

• De flesta båtar utom skarven, Gul rib och en Rana är på land nu. 
• Ranan används på Aeolusön för renoveringen av Styrhytten på 
• Motorerna är avplockade och vinterförvaras inomhus hos Lindahls. 
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Aeolusön 

• Vi jobbar på en ansökan till arvsfonden för att investera i vatten och avlopp på AE ön. 
Totala budgeten för denna ansökan är ca 2,8 milj kr. Målet är att utföra detta under 
2019-2020. 

• Renoveringen av västra fasaden på ledarhuset är klar. 
• Elarbeten och belysning i Varvet är klara. 
• Renoveringen av Styrhytten blir klara innan årsskiftet. 
• Meckhelgerna är genomförda och med arbetsledning på plats från AK har mycket 

värdefullt arbete utförts. AK är uppskattad av AE-ledarna. 
• Topper Omega båtarna är vinterförvarade i Varvet på Aeolusön. Två fasader på Varvet 

är renoverade och målade. De återstående sidorna görs i vår, vattnet är avstängt. Detta 
är bara några av sakerna som är gjorda, en lång lista finns. 

 
Fastighets AB Korvetten 

• Korvetten har fungerat bra under säsongen. 
• Husvärdarna har haft en arbetshelg på Korvetten, 13-14 okt. 
• Innerfönster i trapphuset är på plats, för att minska kallras. Då genomfördes skrapning 

av färg och målning i trapphus. 
• Städning och fixning av allt möjligt. 
• Rördragning under Korvettens blå hus, ska göra att varmvatten kommer till kranarna 

betydligt snabbare än tidigare. 
 
Hamnen/klubbhus 

• GKSS har betalt fastigheten och vi har ansökt om lagfart. 
• 3 st arbetsdagar med mycket värdefullt arbete är genomfört i hamnen. 
• Matarbryggan är förstärkt där den möter C-bryggan. 
• Vi har ersatt ett antal akterstolpar. 
• Hammarbandet på piren är delvis utbytt. 
• Vi har beställt jobb att under 2018 laga ljuset på masten utanför klubbhuset. 
• Vi har beställt jobb att under 2018 sätta upp lampor mellan bodarna och 

matarbryggan. 
 

Seglarskolan 
• Seglarskolorna finns ute för försäljning sedan mitten av oktober. 
• Seglarskolorna på AE ön och Långedrag för 2019 är nästan slutsålda. På AE ön, finns 

totalt 6 platser osålda på 7 läger. 
• Vuxenkurserna har just börjat säljas, de bokas normalt senare. 
• Under höstlovet har vi erbjudit segling på Bergsjön. 
• Vi har också arrangerat simskola under höstlovet. 

 
Kappseglingar 

• Vi planerar för GKSS MCS 2019, som vanligt V 27 
• Vi planerar för RC 44 V 28. 
• Sanktionering för samtliga tävlingar är klart. 
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Elitlag/Utmanarlag 
• Klara och Rebecca följde upp 3e platsen på Världscupen i Japan med en 
• andraplats på Enoshima Olympic Week. 
• Efter hemmaträning på GKSS är nu 49er och 49er FX på vinterträning i 
• Vilamoura, Laser i Cadiz, 470 dam på Lanzarote, 470 herr i Italien och 
• Finnjolle i Grekland. 
• Nästa stora tävling är Världscup i Miami i slutet av Jan-19. 
• GKSS fysträningsläger på längdskidor hålls som vanligt i Sälen 2-5 jan. 

 
Juniorteamet Laser och 29er 

• Vi genomförde ett lyckat höstlovsläger på Marstrand 29/10-1/11. 
• Helgen 24-25 nov var det säsongsavslutning på seglingsträningen i Långedrag. 
• Tillsammans med VKSF genomfördes en ”prova på dag” den 3 nov där juniorseglarna 

fick chans att prova olika jolleklasser bl a Laser, 29er, Nacra 15, RS Quest. 
• Under vintern är det fysträningspass och teoriträffar på schemat. 

 
Kappseglingsskolan 

• Kappseglingsskolan är i full gång med bra deltagande. 
 
Personal 

• Elisabeth Stark har anställts som ansvarig för medlemmar och hamnen. 
 
Marknad 

• Arbetet med att knyta gamla och nya sponsorer pågår. 
 
GKSS Event 

• Vi bevakar vad som händer med WMRT som ska säljas. Ännu är ingen betalning 
gjord och därför ägs touren fortfarande av Aston Harald. 

• På frågan om vilken båt som ska seglas så är det ännu inte fastställt med 100%. Just nu 
utgår vi ifrån att det är M32. 

 
Styrelsefrågor 
Anna H P gick igenom utskickad ekonomirapport och följande lyftes fram: 

• En del förfallna fakturor, arbete med dessa pågår fortlöpande.   
• GKSS Event har en mycket god likviditet.  
• Korvettens likviditet är mycket god.  
• Skatter och avgifter är betalda per idag.  
• Avvikelsen i prognos mot budget ligger nu mot ett plus på helåret om 347kkr.  
• Styrelsen berömde kansliet för det goda arbetet med ekonomin.   
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Under punkten beslutsärenden beslöts bland annat följande: 
 
Beslut om budget 2019. Posterna i föreslagen budget föredrogs av Klubbdirektören vilket ger 
en total budgeterad vinst om ca 50 kkr. GKSS Styrelse beslutar att anta föreslagen budget 
för 2019. 

 
Beslut om nyinvestering i nya seglarskolebåtar. Klubbdirektören har tagit fram ett förslag 
tillsammans med GKSS Event att investera i nya seglarskolebåtar. RS Quest. KSSS har tagit 
beslut om att investera i samma typ av båt som också är rekommenderad av SSF. GKSS 
Styrelse beslutar att godkänna en investering om 10 RS Quest. 
 
Under punkten informationsärenden diskuterades följande: 
 
The Atlantic Round (TAR). GKSS är värd för arrangemanget som hålls 16-18/8 sker denna 
segling. 2 dagars segling i Marstrand och ordförandemöte mellan de kungliga klubbarna, NJK 
och NAS. 
 
Kerstin informerade om SSF TREFFEN. 205 deltagare som hade ett mycket bra möte i 
Malmö. 
 
Kerstin informerade om VSIF årsmöte. Årsavgiften höjd från 18 till 20 kr. Dessutom är det en 
höjning per antal seglare per tävling. 
 
GKSS Styrelse beslutar att styrelsemöte #1 för GKSS skall hållas på 2019-01-21, 17:30-21:00 
i GKSS styrelserum. 
 
Mötet avslutades kl. 21:34. 
 
Ordföranden tackade för ett bra och konstruktivt möte 
 


