
Sammanfattning GKSS Styrelsemöte #3 2014 
Långedrag, torsdag 24 april 2014.  
 
VD RAPPORT 
 

• Aeolusön, material beställt till bryggorna, har skalats ner till två flytbryggor, mer 
funktionellt utformade.  

 
• Hamnen, jolledäck klart. Trasiga polar ersatta 22/4. Personalparkering flyttas bort från 

klubbhuset. Nya landplatser. 
 

• Marknad, 20 års Jubileum under SMCS, Societetshuset på fredagen, äldre och nya 
funktionärer, GKSS bjuder in alla medlemmar, kul och bra förutsättningar.  

 
• Frihamnen, Daglig verksamhet drar igång 10 maj.  

 
• Sport. Ett gott gäng i elitlaget och junior och tränings verksamhet. GKSS seglare gör 

fina resultat på Världscupen Mallorca och Hyeres.  
 

• Affärssystem är igång och GKSS personal går utbildning i det nya mailprogrammet 
Apsis. 

 
• GKSS är överens med Göteborg & Co kring V.O.R. Göteborg 2015, styrelsen får 

möjlighet att gå igenom kontraktet nästa styrelsemöte.  
GKSS förhandlar med Kungälvs kommun kring samarbetet av RC 44. 

 
EKONOMIRAPPORT 
 
Medlemsavgift, nytt förslag 
GKSS kommer att släcka fakturor inför nästa årsavgift om tidigare avgift inte är betald. 
Tidigare medlemmars uppgifter kommer sparas för möjlighet till framtida förfrågningar, 
erbjudande osv.  
 
Medlemsavgiften skickas idag ut i november efter höstmötets beslut om avgift, med 30 dagars 
förfallodatum. Kommentar, se över om GKSS ska införa reglering kring när årsavgiften ska 
skickas ut enligt stadgarna.   
 
GKSS Event 
2 Elliot båtar ligger kvar som skuld till SSF. Kommentar, danska Seglarförbundet har sålt sina 
Elliotbåtar för 65 000 DKR danska styck, trailer för 40.000 DKR. 
 
Korvetten  
I med nytt lån med nya räntevillkor har även tidigare räntor sänkts till den nya räntan.  
 
RAPPORT FRÅN KOMMITTÉERNA  
 
Kappseglings kommitteen 
Problem med att hitta funktionärer till kappseglings event/ OCR, ett växande problem. 
GKSS arrangerar Skiff regatta vilken krockar med de svenska skiff seglarnas schema, viktigt 
att försöka ordna så att de GKSS seglarna har möjlighet att delta, diskutera med Tomas Rahm. 



BEHANDLING AV INKOMNA BESLUTSÄRENDE  
 
Uppskrivning Fastighets AB Korvetten 
Styrelsen beslutar härmed, under förutsättning att stadgarna från 2005 gäller, en uppskrivning 
av Fastighets AB Korvettens värde till 6 000 000 kr per 2013-12-31, vilket fastigheten 
värderades till av DTZ 2012-05-15. 
 
Bingo 
Styrelsen tar härmed beslut om att ge Bingo tillstånd för 2015 till GKSS med 
årsomsättningsbelopp om två miljoner kronor och att Anna Haglund Persson fungerar såsom 
lotteriföreståndare. 
 
ÖVRIGA FRÅGOR 
 
Flytväst 
Förtydliga utåt att alla som representerar GKSS ute på havet ska bära flytväst, följa GKSS 
säkerhetsanvisningar.  
 
Peter Klocks Minnesfond/ Juniorkassan 
Juniorkommittén stöttar direkt seglare, som normal inte för bidrag. Viktigt att lyfta 
Juniorkassans mål som är till för GKSS juniorseglare. Catharina Jedenius och Johan 
Lundqvist följer upp Juniorkassan. 
 


