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Sammanfattning av GKSS styrelsemöte 27 juni 2017 
 

 
Utöver den sedvanliga styrelseformalian konstaterades att protokoll och de på årsmötet 
reviderade stadgarna nu ligger på hemsidan.  
 
Vidare berättade ordförande Robert om den pågående eskaderseglingen med North American 
Station (NAS) där Stefan Holmgren är eskaderledare för ett 60 tal medlemmar ur NAS, de 
flesta amerikaner. Detta är första gången som denna eskadersegling är på västkusten och man 
seglar till Strömstad från Långedrag och tillbaka med avslutning i Marstrand. Många av 
deltagarna i NAS är också medlemmar i NYYC. Stefan har gjort ett fantastiskt jobb med att få 
till detta arrangemang. För mer information om NAS gå in på deras hemsida 
http://northamericanstation.com/. 
 
Sedan rapporterade Klubbdirektören om pågående verksamhet och till de punkter som lyftes 
fram kan nämnas: 
 

• Ett fint trädäck har byggts på Korvettens baksida och huset har försetts med kodlås. 
Det nya systemet med husvärdar har rullat igång och kodsystemet fungerar väl. 

• Elen på B-bryggan är klar och den nya matningen till C-bryggan håller på att 
färdigställas.  

• Bränslecontainern är ombyggd enl. miljöförvaltningens riktlinjer och tagen i bruk. 
• Seglarskolan är igång och beläggningen inför sommaren är bra. Arbete pågår för att 

öka beläggningen på de kurser som ännu ej är fulltecknade. 
• GKSS har tagit beslut om att inte genomföra VM i M32 pga. av för få deltagare, Cape 

Crow YC tar över och genomför tävlingen. GKSS ställer upp med båtar och 
funktionärer mot ersättning. Viktigt att det blir bra för alla parter.  

• Våra elitseglare har gjort många fina resultat under våren. 
 

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. 
 
Styrelsen fattade beslut om att den på föregående möte beslutade Krisplanen skulle  
distribueras till styrelsen, ordförande i respektive kommitté, ledare för olika verksamhet, 
övriga som har ansvar för viss verksamhet samt kansliet. Varje grenansvarig skall informera 
berörda inom respektive verksamhet. Kansliet ansvarar för att uppdatera telefonnummer mm 
samt att informera på hemsidan om att planen finns tillgänglig på kansliet. 
 
Styrelsen fattade också beslut om att till våra dotterbolag föreslå nya ledamöter. Till 
Fastighets AB Korvetten föreslås som ny ledamot Christina Kämpe och till GKSS Event AB 
föreslås som ny ledamot Peter Dahlsten, klubbens vice ordförande och skattmästare. På detta 
sätt får klubben en representant i Eventbolagets styrelse från huvudstyrelsen. Ordförande 
Robert Casselbrant sitter sedan 8 år tillbaka redan i Korvettens styrelse. På detta sätt behåller 
vi kontinuiteten och kopplingen mellan dotterbolag och huvudstyrelse på det sätt som varit en 
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tradition under långt tid. 
 
Efter dessa beslut diskuterades frågan om kommunikationsplan runt klubbens nya MR båtar,  
Fareast 28R. Vi diskuterade även frågan om hur vi skall attrahera fler funktionärer, framförallt 
yngre och öka tillflödet till GKSS samtliga tävlingar. Kappseglingskommittén fick i uppdrag 
att utforma ett förslag.  
 
Styrelsen diskuterade också ett förslag att etablera Aeoulos Vänner. Ett mycket bra förslag 
vilket initierats av Hans Eckerström och Frida Seldén Bengtsson med flera. Tanken är få in 
medel utöver GKSS löpande underhåll och finansiera riktade åtgärder för att höja standarden 
på Aelousön. Styrelsen tycker att det är ett fantastiskt bra förslag och supporterar det full ut. 
Anläggningskommittén fick i uppdrag att inleda en diskussion med ansvariga för förslaget för 
att få det att hända. Vi kommer att informera mer om detta framöver. 
 
Kerstin Holmberg informerade om ett arbete med att söka medel från IOFF för att förbättra 
den lokala arenan.  
 
Under övriga frågor diskuterades parkeringssituationen utanför klubbhuset som måste 
förbättras. Förslag skall tas fram för diskussion på kommande möten. Lösning måste finnas 
inför nästa säsong. Thomas informerade om att det står tydliga skyltar vid infarten till 
området. Viktigt att alla sprider informationen om vad som gäller. Vi har många barn i och 
runt klubbhuset och biltrafik skall undvikas och vad gäller parkering hänvisas till stora 
parkeringen. 
 
Mötet avslutades 20.45 och nästa möte är 15 augusti 17.30 med att ordförande tackade alla 
närvarande för sitt engagemang och önskade en trevlig sommar. Styrelsen tackade också 
Thomas och hela kansliet för det enorma arbete man lägger ner för att få verksamheten att 
fungera. 


