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Sammanfattning av GKSS styrelsemöte 15 augusti 2017 
 

 
Utöver den sedvanliga styrelseformalian konstaterades att protokollsammandrag från 
föregående möte ligger på hemsidan och att den beslutade Krisplanen är distribuerad till 
styrelsen samt skall gås igenom av personalen en gång till och sedan kommuniceras till 
medlemmarna att den finns och var den finns.   
 
Under punkten ordförande har ordet reflekterade Robert över sitt första halvår som ordförande 
och det som hänt sedan föregående möte. Robert konstaterade att klubben tagit sig igenom en 
intensiv sommar med roliga och intressanta aktivitet med en stor bredd. Klubbens verksamhet 
är stor. Vi är beroende av varandras insatser och dessa skall vi respektera och värdera högt.  
 
Sedan rapporterade Klubbdirektören om pågående verksamhet och till de punkter som lyftes 
fram kan nämnas: 
 
1. Båtar 
• Alla båtar är i gång, löpande underhåll sker. 
• Våra seglarskolebåtar Elan 310 krockade rejält med varandra under seglarskolan och en av 
dessa kan inte användas just nu. Den är på varv. 
• Far East båtarna är i Lysekil och används där för Lysekil Women Match. Seglarna var 
väldigt nöjda med båtarna. 
 
2. Aeolusön 
• Verksamheten är i full gång. 
• Vi har ny armatur vid dassen och i killrummen. 
• Vi har startat ett konto för att samla in pengar till utveckling av Aeolusön. Hans Eckerström 
och Carl-Magnus Källfelt driver detta med hjälp av ytterligare Aeolusön folk. 
• Familjen Wennerström har skänkt 100 000kr till verksamheten på Aeolusön. Detta kommer 
att uppmärksammas på lämpligt sätt och tackbrev har skickats till familjen 
 
3. Korvetten 
• Husvärdarna bor på Korvetten. Det fungerar mycket bra och uppskattas 
av de som använder Korvetten. Den bästa ordningen på många år enligt de flesta. Stort tack 
för detta. 
• Efter att ha fått anmärkning av räddningstjänsten att dörrarna på andra våning ska ha 
tätningslister är detta åtgärdat. Räddningstjänsten har godkänt detta. 
• Allmänt underhåll sker kontinuerligt. 
 
4. Hamnen/klubbhus 
• Vi hade en incident natten mellan den 25 och 26 juli. Någon hade ritat hakkors med hjärtan 
runt på fönstren till köket på klubbhuset. Det skedde samtidigt som vi hade segling för 
ensamkommande barn och ungdomar. Det är polisanmält. Vi gjorde även ett uttalande på FB 
om detta. Mycket tråkigt. 
• Vi hade inbrott i verkstaden natten mellan 7e och 8e juli. 
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• Fler gästhamnsnätter än tidigare är betalda vid betalautomaten, även appen har ökat i 
användnig. 
• Vi hade NAS (North American Station) här med 16 båtar i mitten av juni. Tack vare många 
hjälpsamma medlemmar fungerade det bra. 
• Miljönämnden har godkänt vår ombyggda bensincontainer. 
• Placering av vinterplatser har börjat. Efterfrågan på vinterboende är stor. 
 
5. Seglarskolan 
• Seglarskolan är igång och mycket uppskattad. Föräldrar och barn är mycket nöjda. 
• Under vecka 33 arrangerade klubben seglarskola för barn från Gårdsten och Vattenvana. 
• AE ön är i princip fullbelagd förutom vecka 33 där det var några platser kvar.. 
• Vuxenkurserna har sämre bokningsläge i år än förra året. 
 
6. Kappseglingar 
• RC 44 VM genomfört med mycket bra resultat. Klubben fick väldigt positiv återkoppling 
från seglare och organisation för genomförandet. 
 
7. Elitlag/Utmanarlag 
• GKSS seglare har haft flera framgångar under första halvan av året.  
• VM i 470 seglades i Grekland. Carl Fredrik Fock/Marcus Dackhammar slutade 14e. KSSS 
besättning Anton Dahlberg/Fredrik Bergström kom 2a. 
• EM i 49er seglades i början av augusti. Den nya konstellationen, Julia Gross KSSS/ Hanna 
Klinga GKSS gjorde ett riktigt bra EM, de slutade 4a. De svenska killarna placerade sig 
mellan 24-30 plats. 
• Nu seglas för-VM i Århus. Nästa år är det ett viktigt VM i Århus där de första 
nationsplatserna till OS delas ut. 
 
8. Juniorteamet Laser och 29er 
• Laser och 29er har denna sommar haft fler träningar än tidigare år. Nya seglare har anslutit 
till vår träningsgrupp, framförallt i Laser 4.7 samtidigt kommer några av våra juniorer börja 
på seglargymnasiet i höst så Thomas räknar med att vår träningsgrupp under hösten kommer 
vara ungefär lika stor som i våras. 
 
9. Kappseglingsskolan 
• Höstens kurs i Kappseglingsskolan börjar den 19 aug. Prognosen är att vi har ca 15 seglare 
med på höstens kurs. 
• I samband med sommarseglarlägren på AE har deltagarna fått info. om hur man kan fortsätta 
att träna segling i GKSS Kappseglingsskola. 
 
10. Personal 
• Man jobbar på för att lösa allt som verksamheten kräver. 
 
11. Medlemmar 
• De medlemmar som inte betalt medlemsavgift per 1/6 räknas som utträda ur föreningen och 
dessa kommer att avföras från registret efter påminnelse. 
 
12. Marknad 
• Arbetet med att knyta gamla och nya sponsorer pågår. 
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13. GKSS Event 
• Företagseventen säljs och genomförs enligt plan. 
• GKSS MCS genomfördes enligt plan. Ett mycket uppskattat event av alla parter. Våra 
funktionärer gör ett mycket proffsigt jobb. 
• GKSS och Göteborg o CO är överens om huvuddragen angående VOR 2018. 
• Cape Crow Yacht Club/Aston Harald arrangerade M32 VM på Marstrand. GKSS levererade 
funktionärer och båtar. 
 
Sedan informerade Ekonomichefen om klubbens ekonomiska ställning och styrelsen kunde 
konstatera att ekonomin är i balans och i stort i linje med budget, likviditeteten är god, 
samtliga skatter och avgifter är betalda och inga tvister föreligger. 
 
DS-båtarna är till salu. Alla som har kontakter uppmanas kontakta Thomas. En ide är Blocket-
annons där pris annonseras för flera i paket. 
 
Under punkten beslutsärenden beslöts följande: 

 
• Styrelsen beslutade att GKSS genomför en WS om Kodex den 22-23 september med 

start kl. 13 på fredagen med styrelse och kansli. 
 

• GKSS Styrelse beslutar att anta föreslagen budgetprocess och 
verksamhetsplansprocess för GKSS.   
 

• GKSS Styrelse beslutar att GKSS inte skall söka ORCi EM 2019.  
o  

• GKSS Styrelse beslutar att kommittéernas protokoll efter varje möte i kommittéerna 
skall distribueras till samtliga styrelseledamöter. 

 
Under punkten informationsärenden diskuterades följande 
 
Styrelsen diskuterade inkommet förslag på grafisk förändring av stadgarna. Styrelsen uppdrar 
Peter W och Thomas att koordinera med medlemmen som gjort förslaget och kontrollerar att 
det stämmer överens med GKSS grafiska profil samt säkerställer att ett original i Word-
format finns tillgängligt för föreningen.    
 
Framtaget förslag till likabehandlingsplan diskuterades, förslaget skickas ut för genomläsning 
och justering inom styrelsen för att kunna beslutas på nästa styrelsemöte.  
 
Arbetsmiljöplan diskuterades och Thomas uppmanas att personalen skall gå igenom och 
uppdatera denna. Efter detta skall den distribueras till styrelsen för beslut på nästa möte 
 
Mötet avslutades 20.55 med att ordförande tackade alla närvarande för sitt engagemang och 
allt arbete som gjorts under sommaren av kommittéer och kansli. Nästa möte är 4 oktober 
17.30 


