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Sammanfattning av GKSS styrelsemöte 17 juni 2019 
 
Sällskapets ordförande inledde med att reflektera över att säsongen nu är igång. Robert 
kommenterade att verksamheten i föreningen löper på mycket fint. Stora insatser sker på 
många håll av många medlemmar. Robert berättade också att han varit i Finland och 
tillsammans med KSSS ordförande Patrik Sahlén firat Nyländska Jaktklubbens 100-
årsjubileum av deras klubbflagga tillsammans med andra hedersgäster som chefen för 
finländska marinen mfl. Robert höll tal och lämnade över GKSS standert till NJK vilket var 
mycket uppskattat. Verksamheten rullar på och vi har gott om gäster i hamnen.  
 
Kerstin: Säsongen är i full fart. Nu närmar sig våra stora arrangemangen i Marstrand. 
Kappseglingskommitten kommer ha strategimöte 13 augusti. Målet är att diskutera vilka 
tävlingar och klasser vi skall satsa på (framförallt i Marstrand). Samarbetet med MSS 
fungerar mycket bra. Dekal i stenmjöl testas inför SM Finn/OK.      
 
Peter D: Det rullar riktigt bra nu med domare inför våra tävlingar. Peter lyften frågan runt 
Sailarena och det finns frågor runt kvaliteten i register av domare och seglingsledare.   
 
Gisela: Polisen uppskattade över 3000 personer på Klassiska regattan på nationaldagen vilket 
var väldigt lyckat. Ca 150 barn provade att segla. Allt fungerade bra. Pingst på Æolusön 
fungerade bra.       
 
Peo: Uppföljande arbetsdag avhållen. Hamnvärdarna är i gång, saknas seniora hamnvärdar. 
Bra om vi kan få till fler. De seniora hamnvärdarna bidrar stort till verksamheten.  
 
John: Sociala medier har utvecklat sig fint. Försöker få till en fokusgrupp om med bra 
näringslivsaktörer hur Team GKSS kunde utvecklas.     
 
Christian: Informerade om utställningen Ocean Plastics på Röhsska Museet, en Optimist 
utställd. Under MCS kommer den foilande optimisten och en båt till ställas ut av Chalmers 
och seglas av klubbens seglare. Under juni 2020 kommer en konferens om segling hållas i 
Långedrag, INNOVSAIL 2020. 
 
Sedan rapporterade Klubbdirektören om pågående verksamhet och till de punkter som lyftes 
fram kan nämnas: 
 
Båtar 
• Underhåll av samtliga båtar pågår löpande. 
• Våra 10st RS Quest finns nu på Aeolusön. 
• Två extra gennakers till Far Easterna är beställda, ska levereras vecka 25. 
• Vi hyr ut våra 6 st Far East båtar till Midsummer Match Cup i Skärhamn. 
• En av våra Elanbåtar bröt masten under vuxenseglarskolan i maj. Båten har nu fått ny 

mast. Svenska Sjö täckte kostnaden för detta. 
• 4st Topper Omega återstår att säljas. 
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Aeolusön 
• Vi jobbar med ansökan till Arvsfonden för nytt vatten och avlopp till ön. 
• Vi har bytt fönster på ledarhuset. 
• Vi har haft 2st lägerskolor på ön hittills i år. 
• Lägren på ön börjar fredag 14/6. 

 
Fastighets AB Korvetten 
• Rivning av grannfastigheten Oscars är klar. 
• Vi har bytt delar av fasaden på gula längan då dessa var fuktskadade. 
• Vi har bytt 2st ytterdörrar på Wallerska villan. 
• Korvetten hyrdes ut till Hjuviks Båtklubb under Marstrands Big boat race 1-2 juni. 
• V 25 börjar konfirmationslägret. 
 
Hamnen/klubbhus 
• BESAB har gjort förstärkningsarbeten på piren. 
 
Seglarskolan 
• Vuxenseglarskolan pågår för fullt. 
• Vuxenkurserna säljs efter hand med bra beläggning. 
• Aeolusöns kurser bokades tidigt, enstaka platser finns kvar. 
• Seglarskolan i Långedrag är också fulltecknad. 
• Vi har utökat antalet platser till piratseglarskolan, enstaka platser finns kvar V 32. 
• Aeolusöns läger börjar 14/6. 
• Seglarskolan på GKSS börjar den 16/6. 
 
Kappseglingar 
• Planering för seglingarna 2019 pågår. 
• Vi har genomfört 3 Matchracing tävlingar och en jolletävling i år. 
• 6 juni genomfördes även klassiska regattan. 
• Kappseglingskommitteen genomförde en funktionärsdag lördagen den 27 april på GKSS. 

 
Elitlag/Utmanarlag 
• EM har avslutats, detta är öppet och hela världen deltager. 49er FX, Klara Wester/Rebecca 

Netzler, deltog ej pga sjukdom. 470 herr, Fock/Dackhammar, 10:a. Övriga svenska 
topplaceringar var Anton Dahlberg/Fredrik Bergström som kom 3a.470 dam, Olivia 
Bergström/Lovisa Karlsson, 20:e. 49er kom Carl Sylvan/Marcus Anjemark 20e och Fritjof 
Hedström/Otto Hamel 23:a. Hannes Westberg/Albin Bohman, 36:a. Finnjolle, Max 
Salminen 25:a. 

• Nu kommer VM för några klasser under sommaren och sedan för OS i augusti. 
• Till för OS i Tokyo är följande seglare uttagna. Endast en båt/nation får delta. Max 

Salminen Finnjolle, Olivia Bergström/Lovisa Karlsson 470, Fritjof Hedström/Otto Hamel 
49er. För-OS är dessutom ett viktigt kval till OS 2020. 

• Max kom 3a på Världscupfinalen i Marseille som seglades i början av juni. 
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Juniorteamet Laser och 29er 
• Seglingsträningen drog igång i slutet av mars och nu pågår den 3 ggr/vecka. 
• Träning för juniorteamet är i stort sett fullbelagd. 

 
 

Kappseglingsskolan 
• Kappseglingsskolan är inte helt fullbelagd men den pågår 2 ggr/vecka 
 
Medlem 
• Årsmöte genomfördes 2:a maj. 
• Vi skickade ut en påminnelse på medlemsavgifterna i slutet av april. 
• Den 6 juni var det en stor folkfest och Nationaldagsfirande på GKSS. Ca 3000 personer 

uppskattade polisen. 
  
Personal 
• Mari har börjat istället för Elisabeth. 
• Mari kommer att jobba 4 dagar i veckan, månd-tisd och torsd-fredag. 
 
 Marknad 
• Arbetet med att knyta gamla och nya sponsorer pågår. 

 
GKSS Event 
• Förberedelser pågår för Match Cupen. 
• Det kommer att vara 4:st damteam. 
• Vi kommer att hyra ut våra Far East båtar till Midsummer Cup. 
• Vi kommer att hyra ut Online samt några båtar till för genomförande av M32 tävling på 

Marstrand V 29. 
 

Detta har vi framför oss det kommande kvartalet 
• Vi jobbar med att allt ska fungera för genomförande av allt från seglarskolor till tävlingar 

och gästhamn. 
• Vi ska genomföra MCS, RC 44, SM för OK och Finnjolle samt 5 klubbsregatta och TAR. 
• 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. 
• Vi tittar på att byta affärssystem till Fortnox, för att kunna hänga på befintliga lösningar 

som medlemshantering, hamn mm. 
 
Ekonomi 
 
Anna H P gick igenom utskickad ekonomirapport och följande lyftes fram: 
• Relativt mycket förfallna fakturor. Men under kontroll.  
• Likviditeten god  
• Skatter och avgifter betalda. 
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Beslutsärenden 
 

a) Bingoalliansen.  
 

GKSS Styrelse beslutade att GKSS skall ingå i Paraplyföreningen ”VGIF:s 
Lotteriförening” med bingospel i ”Totalalliansen” för gemensamt bingospel 
under perioden 2020–2024.   

 
Övriga Frågor 
 

a) GKSS Hemsida  
i) Vår hemsida innehåller mycket gammalt vid sökning. MIK uppmanas att arkivera 

en del material för äldre nyheter.  
b) Parkering för funktionärer  

i) Frågan lyftes hur parkeringskort för ideella fungerar. Dessa kort administreras via 
Anna på kansliet.  

 
13. Mötet avslutades 

• Nästa styrelsemöte är 20 augusti 2019 kl. 17:30, Vi träffas i GKSS, Långedrag och ser 
var vi hamnar (Tribunen eller Æolusön).  

• Mötet avslutades kl. 19:52. 
 

 
Ordföranden tackade för ett bra, effektivt och konstruktivt möte 
 


