
Sammanfattning GKSS Styrelsemöte #2 2014 
Långedrag, måndag 10 mars 2014.  
 
VD RAPPORT 
 

• Vi har inlett sjösättning av båtarna. Gällande DS37 båtarna, görs en genomgående 
kontroll av båtarna skick, inför sommaren säsong. Vi förbereder rigg-team och dykare 
för att säkerhetsställa båtarnas skick, och jobbar för att nå så lika material som möjligt.  

 
• Parkeringsplatser vid kranen. Halva antalet parkeringar kommer att utnyttjas för 

landplatser, 4st, avsedda främst för Drake och Express. Kostnaden för en landplats 
idag är 5300:- och innefattar ett obegränsat antal lyft. 
Styrelsen föreslår en prishöjning, 4%, i linje med vad som gäller för de andra 
båtplatserna, samt en tillkommande avgift för utnyttjande av kranen, fritt antal 
lyft. Beslut antas om en prishöjning. Detta följer visionen kring att öka antalet 
kölbåtsseglare i klubben och vikten av det aktiva livet på hamnplan. Vidare diskussion 
kring förslag om hur kranen och lyft ska debiteras.  

 
• Marknad. Ny hemsida, EPI Server och Know It stöttar med att ta fram en ny hemsida, 

under process. Planen är att hemsidan ska lanseras i augusti. 
 

• Frihamnen, expansion av Access Ability Center 
Projektet kopplar till Göteborgs stad och V.O.R stoppet. Projektet drivs av en 
inledande stöttning av Göteborg & Co och ytterligare företag som finansiärer. 
Projektet inleds 10 maj. ”Segling för alla”, det är viktigt att GKSS är tydliga med sin 
roll som huvudman.  
GKSS tar på sig ansvaret att driva projektet i tre år, styrelsen är medvetna om möjliga 
risker, men ser ett vinnande värde för klubben marknadsmässigt. Inledande kommer 
access jollarna att användas, vidare hr vi möjlighet att introducera fler båttyper. Ia 
kommer att berätta om detta projekt på nästa klubbkväll i vår, var klara med eventets 
profil till dess.  
 
Projektet kommer öppna en portal för GKSS som möjliggör exklusiv marknadsföring i 
centrala Göteborg. GKSS profil, hur kan vi förtydliga klubbens roll och knyta till 
Långedrag för fler positiva effekter. Styrelsen ser en fantastisk möjlighet, undersök 
om det finns det utrymme för att bygga på med fler sponsorer, hitta rätt form. 
Möjlighet att sälja medlemskap, utforma ett erbjudande.  

 
• Personal, gällande öppettiderna, kansliet kommer att ha öppet 9.00 – 16.00, och 

telefontider. Gällande telefontider, ringer man direkt till personen man söker, för att 
undvika mer jobb för Jennie.  
Klubbkvällar under våren, 9 april och 7 maj, under dessa kvällar är kansliet öppet fram 
till kl 18.00.  
 

• Göteborgs & Co och V.O.R, just nu en pågående förhandling om pris. Uppdraget är 
definierat, men styrelsen ser en möjlighet att se över ytterligare möjligheter kopplat 
marknadsföring. Bo Melin i samarbete med Patrik, föreslås genomföra en vidare 
undersökning, jämförelse med föregående V.O.R och GKSS roll.  
RC 44 eventet, pågående förhandling med Kungälv kommun.  

 



EKONOMIRAPPORT 
 
GKSS medlemskap 
Redogörelse för GKSS medlemskap, alla fakturor fortsätter gå ut tills dess att medlemmar 
aktivt avsäger medlemskapet. Efter en diskussion om förändring kring vad medlemskapet kan 
ge för förmåner, föreslår styrelsen en förtur för medlemmar till GKSS seglarskola och kurser. 
Detta kommer genomföras med krav på att kunna ange sitt medlemsnummer vid anmälan. 
 
Reverser 
GKSS reverser ligger kvar sedan 1869. Undersök möjligheterna att skriva av reverserna, i 
samband med den nya hamnutformningen, gå tillbaka till insats system.  
GKSS kan lösa in reversen mot nominellt värde. Detta innebär att rätten till nuvarande revers 
på lägst 3.000 kronor upphör och för att få vara med om den nya hamnen kan reversbeloppet 
bestämt till annat belopp. Gällande lånefinansieringen, GKSS har idag 4 lån som ska 
förhandlas om 2014, (närmst slutffd140630).  

 
Lån 
Undersöker möjligheterna till att ha en bank som på ett bättre strategiskt sätt kan ta hand om 
alla lånen. Styrelsen genom Anna och Anders har mandat att undersöka bättre möjligheter 
kring lån och bank alternativ.  
 
RAPPORT FRÅN KOMMITTÉERNA  
 
Marknad & Informations kommitté 
Hemsidan, låg aktivitet av uppdatering på grund av Stinas datacrash. Gällande sponsring av 
PR tjänster, pågår en dialog mellan Stina och Patrik.  
Uppdatering av skyltar och GKSS marknadsvärde, samarbete med Patrik. 
Seglarbladet kommer att ges ut i två tryckta upplagor för att bevara utgivarlicens. 
 
Vikingaträffen, behöver stöttning med att lägga in information på hemsidan, diskussion kring 
att koppla in ytterligare personer, P-O Svensson föreslås som alternativ.  
Team SCA är intresserade av att göra något kopplat till starten 4 oktober. Styrelsen planerar 
ett möte för att undersöka möjligheterna.  
 
Regelkommittén 
OCR kommer att prioriteras som en klubbsatsning, nästan alla domare kommer att vara med.  
Utbildning, seglarförbundet genomförde en fortbildning förra helgen, inom regler.  
Fortbildning av besiktningsmän, kommande helg, 8 av 10 personer anmälda från GKSS. 
 
Klubb & aktivitetskommittén 
Klubbkvällarna, Katarina påminner och pointerar vikten av deltagande för en levande 
klubbanda, information på hemsidan och facebook. Anmälan sker till klubbkommittén. 
Vikingaträffen 21-24 juli.  
 
Hamnkommittén 
Kommer se igenom båtplatsavtalen. 
 
Juniorkommittén 
Juniorseglingen är igång, Daniel kör träning med seglarna.  
 



Kappseglingskommittén 
I dagsläget jagas funktionärer till säsongen kappseglingar. Det pågår en diskussion om att 
söka sponsorer och försöka höja nivåerna på vissa av GKSS regattor. Cecilia Glittsjö jobbar 
för att alternativt sälja till skiffregattan till företaget ÅF. 
 
ISAF junior VM, undersök möjligheterna att ordna eventet, ska ta upp en dialog med ISAF. 
Det blir ingen Marstrandsregatta i år, finns inga klasser. I ett större perspektiv pågår en 
diskussion kring hur situationen ser ut med funktionärer och tävlingsledning. Trenden går från 
ett ideellt arbete till ett avlönat och professionellt arbete. 
 
Träningskommittén 
Bra sammanhållning i elitlaget, massa energi, glädje och vilja. Vidare mål att sprida 
målmedvetenheten och drivet till hela klubbens olika delar. Tomas Rahm, positiv och 
harmonisk i läget, och ett samarbete med Daniel och juniorkommittén som är guldvärt. 
 
Anläggninsgskommittén 
Största prioritet i nuläget handlar om att hitta finansiering av bryggorna och korvetten.  
Bryggdäckets renovering är igång. Undersöker möjligheten att utveckla Aeolusöns 
anläggning för att ta emot fler elever.  
 
BEHANDLING AV INKOMNA BESLUTSÄRENDE  
 
Gällande Aeolusön är det väsentliga att vi genomför en optimal lösning som klarar det utsatta 
läget, långsiktigt hållbart. 3 av 4 vågbrytare kommer att bytas ut helt. Patrik undersöker med 
länsstyrelsen kring alternativet (att sänka befintliga bryggor). En ny utformning kommer att 
öppna för en ny möjlighet där GKSS medlemmar kan utnyttja Aeolusöns hamn.  
 
Beslut tas av styrelsen att ge Anna och Anders befogenhet att ta följande lån för 
underhåll, 1,5 mkr för Aeolusön och ytterligare ett lån på 450tkr för Korvetten.  
 
ÖVRIGA FRÅGOR 
 
Korvettens styrelse 
Efterfrågar förstärkning till styrelsen. 
Idag, Clas Darvik, Eva Andersson, Robert Casselbrandt, Lennart Engström, Peter Örtendahl 
och Lars Clemens. David Granath och Jonas Wilson föreslås som suppleanter. Styrelse 
tar beslut på förslagen förändring. 
 
GKSS Event 
Idag, Mats Agelii, Johan Lövgren, Christer Johansson, Bo Melin, Magnus Holmberg. 
Mats Agelii avslutar sitt ordförandeskap, Johan Lövgren väljs ut ur GKSS Event. Magnus 
Holmberg föreslås som ny ordförande. Styrelse tar beslut på förslagen förändring.  
Magnus Holmberg tar ansvar för vidare diskussion om alternativ ytterligare person 
förstärkning, och meddelar styrelsen om förslag. Styrelsen kommenterar.  
 
GKSS Kläder 
Styrelsen diskuterar möjligheter kring att utveckla en GKSS kollektion, och undersök läget 
med försäljning i butik och på web. Björn Smit arbetar med att fotografer kollektionen till 
webshoppen. Diskussion kring hur GKSS kan utveckla formen för försäljning av de 
traditionella GKSS kläderna. 



Nästa klubbkväll och jubileumsdagen är ett tillfälle för försäljning av kläder till medlemmar.  
En förutsättning för att få igång försäljningen är tillgängligheten och en ny tilltalande design.  
 
Idrott Online 
Diskussion kring delning av personuppgifter på nätet. 
GKSS har en restriktiv syn på att ge ut personnummer kopplat till Idrott Online. Idag har 
klubben ingen rätt att lämna ifrån oss medlemmars personnummer enligt svensk lagstiftning. 
Förslag är att försöka hitta en lösning där GKSS kan undgå att lämna ifrån oss fyra sista 
sifforna kopplat till medlemsregistret. Patrik tar upp diskussionen om en alternativ lösning 
med Seglarförbundet, Stefan Rahm. För att leverera de fyra sista siffrorna måste vi ha 
medlemmarnas godkännanden. Mattias Mossberg gör en rapport på Idrott Online och 
presenterar för styrelsen. 
 
Utsug, Toalett tömning 
Från och med 010415 kommer det vara förbjudet med utsug i Sverige. Hur tar GKSS ställning 
till detta kopplat till servicebryggan och GKSS roll. Patrik undersöker möjlighet för 
stödpengar. 
 
Tjejsatsning, SSF 
Det finns möjlighet från SSF att ansöka bidrag kopplat till jämställdhetsvisions arbete. Patrik 
kollar vidare på formen.  
 


