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Sammanfattning av GKSS styrelsemöte 12 december 2017 
 

 
Utöver den sedvanliga styrelseformalian konstaterades att protokollsammandrag från 
föregående möte ligger på hemsidan. Under punkten ordförande har ordet reflekterade Robert  
över det gångna året och den diversifierade mix av frågor som styrelsen fått hantera under 
året. Vi har fått informera varandra så gått det går under årets arbete byggt på förtroende för 
varandra. Ordföranden lyfte fram styrelsens uppdrag och presenterade ett antal spelregler för 
styrelsens arbete. 
 
Sedan rapporterade Klubbdirektören om pågående verksamhet och till de punkter som lyftes 
fram kan nämnas: 
 
Båtar 
Båtarna är upptagna och flera av dem vinterförvaras hos stjärnbåtsgänget i Nol. 
 
Aeolusön 
• Vattnet är avstängt och ön är vintersäkrad. 
• Arbetet med att dra in extra pengar till ön fortsätter. 
 
Fastighets AB Korvetten 
• Husvärdarna har haft arbetsträff på Korvetten. De gör ett fantastiskt jobb. 
• Korvetten är julpyntat och stängt för säsongen. Husvärdarna kommer att åka upp till 
Korvetten en gång/vecka. 
 
Hamnen/klubbhus 
• GKSS har fått ett nytt lägre pris på tomträttsavgälden. Detta ska gälla 2019-2029. Dialog 
inledd med fastighetskontoret i frågan. 
• Vi har 71 båtar i hamnen under vintern. 40 boende och 31 vinterliggare. 
• Nästa år kommer vi att ha våra Far East båtar och Elanbåtar på brygga C. 
 
Seglarskolan 
• Seglarskolekurser för 2018 ligger ute för försäljning. 
• Konfirmationsläger i samarbete med Älvsborgsförsamling är fullt. 
 
Kappseglingar 
• Vi har sökt sanktion och fått det för våra kappseglingar 2018. 
• Vi har ansökt om UVM i Matchracing 2020.  
• Planering för VOR pågår för fullt. Projektledare för VOR kommer att vara Anders Andrén. 
 
Elitlag/Utmanarlag 
• 2017 har varit en helt fantastisk säsong Max Salminen vann Finnjolle VM på Balatonsjön 
och blev vald till årets seglare, han är också nominerad till Jerringpriset. 
• Carl-Fredrik Fock och Marcus Dackhammar vann EM guld i 470. Dessutom har vi haft 
pallplaceringar på Världscup och Europacup. 
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• Sista seglingspassen på hemmaplan genomfördes i början på december. Just nu befinner sig 
de flesta av våra elitseglare på utlandsläger för att förbereda sig inför en spännande säsong 
2018 med VM i Århus. 
• I början av januari kör vi vårt traditionella fysträningsläger i Sälen för elit och 
juniorseglare. 
 
Juniorteamet Laser och 29er 
• Laser och 29er hade sin sista träningshelg på vattnet den 25-26 nov. Vintersäsongen 
fortsätter nu med fysträning och teoripass. Två av klubbens laserseglare, Klara Utterström och 
Olle Lindbom representerar Sverige på årets UVM i Sanya, Kina 10-16 december. 
• Vi har under året haft drygt 50 juniorseglare i våra träningsgrupper som tränat regelbundet i 
29er och Laser. 
 
Kappseglingsskolan 
• I Kappseglingsskolan har vi under hösten 18 seglare som tränar regelbundet. Det är fler än 
på mycket länge. 
• Teori kör igång i januari. 
 
Personal 
• GKSS kommer att ha en halvdag med personalutveckling den 15 dec. 
 
Medlemmar 
• Höstmötet genomfördes på Svenska Mässan den 9:e november. 
• Medlemsfaktura och båtplats kommer att gå ut med vanlig post i år, då många fakturor 
fastnade som skräpmail förra året. 
 
Marknad 
• Arbetet med att knyta gamla och nya sponsorer pågår. 
 
GKSS Event 
• Vi håller på med en plan över hur abonnemangen ska se ut för Far East båtarna. 
• Vi har gått ut med att Create blir kommersiell partner för MCS 2018. Avtal är inte klart 
ännu. 
• GKSS har bokat upp V.27 med Marstrands hamn och kommun för 2018-2022. 
 
Styrelsefrågor 
 
Därefter presenterade sig föreningens revisor Mats Olsson och redogjorde för sin roll i 
arbetet. Under 2017 har granskat tertialbokslutet och kommenterar att verksamheten som 
visats fungerat bra. Förvaltning och redovisning har granskats. Revisorn har inga 
anmärkningar. 
 
Anna H P gick igenom utskickad ekonomirapport och följande lyftes fram: 
    

• Bankbytet är genomfört till SEB. 
• Far East båtarna betalda med egna medel.  
• Skatter och avgifter är betalda enligt bifogat utdrag från skattekontot. 
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• Inga tvister föreligger. 
 
Under punkten beslutsärenden beslöts följande: 

 
• Budget 2018. GKSS Styrelse beslutar att anta föreslagen budget för GKSS 2018, 

inklusive förslagna investeringar.   
 

• Hamnplatsavgifter 2018. GKSS Styrelse beslutar om en höjning av 
hamnplatsavgifterna, landplatser och jolleplatser om 1,0%.   
 

• Föreslagen likabehandlingsplan föredrogs. Föreningen skall verka för att kulturen 
inom klubben skall bidra till att sprida kunskap om likabehandling mellan oss 
medlemmar och mot andra. GKSS Styrelse beslutar att anta föreslagen 
Likabehandlingsplan för GKSS  

 
Under punkten diskussionsärenden beslöts följande: 
 

• GKSS Match Cup Sweden 2018. Diskussion om process och planer inför 2018. 
Arbetet med att ta fram förslag på avtal sköts av advokat på uppdrag av GKSS och 
Create. Troligt är att tävlingen blir onsdag-söndag under 2018. Herrtävling 12 team. 
Alla M32. 

   
• Instruktörers roll inom GKSS. Kerstin föredrog varför man vill vara funktionär inom 

GKSS. KSSS genomför egna kurser för sina ledare i en mindre anpassad kurs för sina 
ungdomsledare. Kerstin föreslår att alla instruktörer som tänker sig vara kursledare går 
en utbildning för instruktörer för 2018. Under en helg kan hela kursinnehållet 
genomföras och bli certifierade.  

   
• Dataskyddsförordningen – Föreningen följer vad RF ger för rekommendationer inom 

området. Klubbdirektören följer detta löpande. 
 

• GKSS Styrelse beslutar att Klubbdirektören, Ordförande och Magnus Bernander 
fortsätter dialogen med kommunen. Ordföranden informerar att ett eventuellt 
friköpande av marken måste föregås av ett medlemsmöte, med hänsyn till 
investeringens storlek. 

 
• GKSS Styrelse beslutar att uppdra åt Klubbdirektören att bilda en grupp som arbetar 

med finansiering av ett eventuellt köp av fastigheten.  
     

• Mönstring 2018, Mönstring är onsdagen 24 januari 18:00.  
 

Ordföranden tackade Catharina Jedenius och Ebba von Geijer för deras arbete i styrelsen 
under lång tid. Ordföranden passade dessutom på att önska alla en God Jul och Gott nytt år.   
Mötet avslutades kl. 21:26. 
 


