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Sammanfattning av GKSS styrelsemöte 4 oktober 2017 
 

 
Utöver den sedvanliga styrelseformalian konstaterades att protokollsammandrag från 
föregående möte ligger på hemsidan. Under punkten ordförande har ordet reflekterade Robert 
över träffen styrelsen och kansliet hade gemensamt på Stenungsbaden. Vårt behov av att 
diskutera och sätta strukturer framkom både i organiserade och oorganiserade former och 
deltagarna upplevde det som mycket givande.  
 
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. 
• Den seglarskolebåt Elan 310 krockade i somras skall repareras på varv under hösten. 
• Vi är överens med en köpare om DS 37 båtarna. 
• Far East båtarna har transporterats till GKSS och finns på verkstadsplanen. 
• Topper Omega båtarna är rejält slitna och kommer att behöva bytas ut inom de närmaste 
åren. 
 
2. Aeolusön 
• Verksamheten är slut för i år. 
• Instruktörerna har haft underhåll helg ute på ön. 
• Arbetet med att dra in extra pengar till ön fortsätter och alla bidrag är välkomna. 
 
3. Korvetten 
• Husvärdarna har bott på Korvetten under sommaren. Det har fungerat mycket bra och 
uppskattas av de som använder Korvetten. 
• Efter att ha fått anmärkning av räddningstjänsten att dörrarna på andra våning ska ha 
tätningslister är det nu åtgärdat. Räddningstjänsten har godkänt tätningarna. 
• Thomas Rahm och Claes Darvik var på Marstrand den 21e september för utvisning av 
bestämd gräns mellan vår fastighet Korvetten och Oscars. 
• Husvärdarna kommer att ha en arbetshelg på korvetten. 
 
4. Hamnen/klubbhus 
• Klubben har haft en ökning av antalet gästnätter under säsongen 2017. 
• Det finns ett ökat intresse för boende i båt året runt. 
• Vi håller på att planera vintersäsongen 2017-2018. Vi har i dagsläget 28 vinterliggare (VL) 
och 39 vinterboende (VB) mot förra årets 25 VL och 35 VB. Vi bedömer det som fullt just nu. 
• Vi har aviserat en höjning av vinterplatserna med 5 % inför denna säsong då detta inte gjorts 
på flera år. 
• Vi diskuterar en prissättning för de som bor i sina båtar även under sommarsäsongen. 
• HK har planerat in 4 arbetsdagar i hamnen 9-12/10, i dagsläget har utskick 
om detta gått till båtägare i hamnen. 
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5. Seglarskolan 
• Seglarskolan är avslutad. Föräldrar och barn har varit mycket nöjda. 
• Aeolusön hade sålt slut samtliga kurser utom en. Sista veckan hade vi 70 % beläggning, 
troligen pga skolstart. Det innebär 19 platser lediga under året, 2016 var det som jämförelse 
55 platser lediga. 
• 210 vuxna har gått seglarskola, en mindre minskning pga dåligt väder och skadad båt. 
• Vi har fått 150 000 kr i fondpengar för seglarskoleverksamhet. 
• Nästa år kommer vi att ha segling på konfirmationsläger tillsammans med Älvsborgs 
församling. Vi tittar även på att utöka konfirmationsverksamheten i egen regi inför 2019. 
 
6. Kappseglingar 
• GKSS Skiffregatta genomförd med gott resultat. 
• Återstår gör endast KM i jolle och MR. 
 
7. Elitlag/Utmanarlag 
• GKSS seglare har haft flera framgångar under första halvan av året. Nu har flera mästerskap 
seglats under hösten. 
• Max Salminen vann Finnjolle VM på Balatonsjön vilket var mycket glädjande för Max och 
klubben. 
 
8. Juniorteamet Laser och 29er 
• Våra laserjuniorer Klara Utterström och Olle Lindbom har kvalat in till UVM som seglas i 
Kina senare i år. 
• Träningsgruppen är större än på mycket länge vilket är mycket glädjande. 
 
9. Kappseglingsskolan 
• I Kappseglingsskolan har vi under hösten 18 seglare som tränar regelbundet. Det är fler än 
på mycket länge. 
 
10. Personal 
• Vi hade en planeringshelg på Stenungsbaden med styrelse och kansli för att skapa samsyn 
runt klubbens vision och arbetssätt samt för att planera säsongen 2018. Detta var mycket 
uppskattat från alla parter. 
 
11. Medlemmar 
• Höstmötet kommer att vara på Svenska Mässan den 9e november. 
• Vi firade våra mästare i klubbhuset i förra veckan. Max Salminen VM guld, Carl-Fredrik 
Fock /Marcus Dackhammar EM guld. Johan Barne VM guld TP 52. 
 
12. Marknad 
• Arbetet med att knyta gamla och nya sponsorer pågår. 
 
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. 
 
Därefter följde en budgetdiskussion som ordförande sammanfattade med att enbart en budget 
i balans är godtagbar och det innebär att kostnader och investeringar måste balanseras mot 
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intäkterna. Ordföranden tackade också för ett gott underlag som kommit in under arbetet, som 
nu fortgår i styrelsen och kommittéerna under ledning av skattmästaren och respektive 
kommitté. Ordföranden påpekar också vikten av att ta investeringsbeslut tidigt i processen.  
 
GKSS styrelse fattade beslut att gå vidare med budgetprocessen avseende budgetarbetet 
med att ge skattmästaren och AU (med förstärkning av berörda kommittéer avseende 
beslutet) i uppdrag att fatta interrimsbeslut, och per capsulam beslut vid större frågor. 
 
Under punkten beslutsärenden beslöts följande: 

 
• Kerstin Holmberg gick igenom föreslaget kappseglingsprogram inför 2018. Styrelsen 

uttryckte sin uppskattning för arbetet som nedlagts av KK för att både ta fram och 
genomföra kappseglingsprogrammet både 2017 och 2018. GKSS Styrelse beslutar 
att anta föreslaget kappseglingsprogram för GKSS 2018.   
 

• Hamnplatsavgifterna inför 2018 diskuterades. Styrelsen konstaterade att klubben tack 
vare allt ideellt arbete har fått gjort mycket och därmed inte behöver justera avgifterna 
mer än vad som nu beslutas. Bakgrunden är att avgiften inte höjdes under förra året 
samtidigt som stora investeringar gjorts i hamnen och även planeras framåt. GKSS 
Styrelse beslutar att föreslå en höjning av hamnplatsavgifterna, landplatser och 
jolleplatser om 2,5% för att följa den generella kostnadsutvecklingen. 
 

• GKSS Styrelse beslutar att fastställa fattat interrimsbeslut avseende vinterplatser 
i hamnen för 2018 

 
• Förslag på medlemsavgifter inför 2018 föredrogs. Styrelsen diskuteras att det skall 

vara obligatoriskt att vara medlem (med reduceras avgift) för att ta del av utbildningar 
och aktiviteter. Styrelsen ger Thomas i uppdrag att komma med ett förslag. Styrelsen 
föreslår oförändrade avgifter för ordinarie medlemmar. Styrelsen föreslår att de nya 
ständiga medlemmarna efter 2018 skall betala 200 kr i årsavgift i enlighet med 
stadgejusteringarna.  GKSS Styrelse beslutar att föreslå oförändrade 
medlemsavgifter för 2018, samt att nya ständiga medlemmar skall betala 200 kr 
årligen.   
 

• Föreslagen årsplan för GKSS styrelse- och kommittéarbete diskuterades. Årsplanen 
skall innehålla de punkter som skall ingå. Styrelsen har inte arbetat färdigt med 
planen. GKSS Styrelse beslutar bordlägga frågan till nästa styrelsemöte. 
 

• Mötet avslutades 21.44 med att ordförande tackade alla närvarande för sitt 
engagemang och allt arbete som gjorts under hösten av kommittéer och kansli. 

• Nästa möte är höstmötet kl.18:00 9 november.  
• Nästa styrelsemöte är 11 december kl. 17:30.  

 


