
Sammanfattning GKSS Styrelsemöte #1 2014 
Långedrag, tisdag 28 januari 2014.  
 
VD RAPPORT 
 

• Nytt jolledäck planeras, med mål om att färdigställa våren 2014.  
• Shanti-Shanti, kommer hyra ut rum på Korvetten, viktigt att marknadsföra detta på 

hemsidan.  
• North Sails, Sverige, ny samarbetspartner, inspirerande med deras vision kring 

utbildning, föreläsningar, diskussioner.  
• Framåt, hitta ny huvudsponsor för juniorerna, Danske Bank slutar samarbetet.  

 
• Nytt affärssystem. Tidsaspekten, förlust/ vinst i timmar. Idag kräver systemet tid, men 

i framtiden, andra kvartalet, finns förhoppning om en vinst i timmar. Viktigt visa hur 
affärssystemet fungerar, redovisa hur det betalar av sig på Årsmötet i maj.  

 
• MRC, Erik Larsson anställs som säljare, Patrik stöttar tjänsten. Tjänsten handlar om 

att vara tillgänglig och snabbt kunna ge svar på förfrågningar kopplat sponsorer, 
kampanjer och alt säljpaket och event. Formulera och sätt tydliga mål. Patrik 
uppmärksammar elitseglarna viktig roll för eventen.  

 
• SMCS, inga damer i år. 20 års jubileum. Viktigt att marknadsföra GKSS under 

eventet. Funktionärerna, bjud in de olika generationerna kopplat till jubileet. 
• Ställningstagande Brandspot, samarbetet gäller till 2017, (sägs upp 2015 annars 

förlängs det.) 
• GKSS undersöker möjligheterna för att arrangera JVM i Match Racing 2015.  

 
 
EKONOMIRAPPORT 
 
Skriva ner Elliot båtarna/ segel. 
Kom med ett förslag kring vad vi gör, risk för en kommande förlust.  
Kopplat till årsresultatet, Anders och Anna följer upp och tar vidare vad som kan skrivas ner.  
 
RAPPORT FRÅN KOMMITTÉERNA  
-  
 
BEHANDLING AV INKOMNA BESLUTSÄRENDE  
 
Styrelsen beslutar härmed Budget 2014 enligt bifogat Budget 2014 VD-förslag. 
 
Firmatecknare 
Firmatecknare, Styrelse ordförande Rasmus Bergström och Viceordförande Martina 
Söderbom.  
Styrelsen beslutar härmed GKSS firmatecknare för 2014 enligt bifogat beslutsunderlag. 
 
Arbetsmiljöplan 
Undertecknas av Styrelse ordförande Rasmus Bergström och VD Patrik Hedenstedt.  
Styrelsen beslutar härmed GKSS Arbetsmiljöplan enligt bifogat förslag. 
 



GKSS Event Styrelse/ Korvettens Styrelse 
Förslag på GKSS Event Styrelse skickas per mail till styrelsemedlemmar, och röstning sker.  
Befintlig styrelse för Korvettens Styrelse fortsätter.  
 
ÖVRIGA FRÅGOR 
 
Miljödomstolen, vindkraftsparken. Strategi kring hur GKSS kan bevara sin seglingsarena. 
GKSS är för vindkraft i grunden, men vår seglingsarena försvinner.  
 
Flytbryggan, säkerhetsmässigt, vara tydliga för användning. Patrik återkommer angående 
flytbryggan. 
 
Kommunikation och tydlighet på hemsidan, ev. förläng öppettider under vår och sommar, en 
dag i veckan.  
 
Fokusera på hamnplatser, sälja vinterplatser, marknadsför på hemsida.  
 
Marknadsanpassa hela klubben och koppla till eventen, måste koma beslut under de närmsta 
månaderna. Vem ska genomföra detta, och göra jobbet, en jätte utmaning men möjlighet.  
 


