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GKSS Kappseglingskommitté uppdrag 

Vision  
”GKSS vision är att vara det ledande idrottssällskapet inom segling- och båtliv.” 

Mål 
Kommittén skall arbeta för att GKSS skall vara Sveriges ledande arrangör inom kappsegling. Vi 
skall också skapa lösningar som är hållbara för kommande generationers medlemmar. 
Verksamheten har som mål att varje år genomföra ett antal kappseglingar som motsvarar de 
behov/önskemål som finns för både bredd och elitsegling inom både jolle, kölbåt och match-
racing. Under varje tvåårsperiod skall ett SM/NM genomföras och under varje fyraårs period är 
målet att genomföra ett EM eller VM. Allt med målet att varje tävling skall uppfattas som 
professionellt genomförd och välkomnande både av deltagare och våra funktionärer, samt att 
tävlingarna sammanlagt under en säsong ska vara genomförda med ett positivt ekonomiskt 
resultat. 

Uppdrag 

• Att formulera GKSS kappseglingsprogram för de kommande 2 åren. 

• Att ta fram en strategisk målbild för GKSS kappseglingar med perspektivet 3-5 år genom 
att upprätthålla kontakter med World Sailing, Svenska Seglarförbundet, Västkustens 
Seglarförbund och aktuella klassförbund. 

• Att planera, söka sanktion och genomföra de kappseglingar som GKSS beslutat om och 
att därutöver, enligt överenskommelse, vara delaktiga vid sportsliga events med klart 
kommersiell inriktning. 

• Att utse ansvariga Projektledare och Seglingsledare till de arrangemang 
kappseglingskommittén ansvarar för, samt genom samverkan med Regelkommittén få sig 
tilldelat domare till samma tävlingar. 

• Att rekrytera, utveckla och vidmakthålla en kvalificerad funktionärskår av kompetenta 
projektledare, seglingsledare, säkerhetsledare och funktionärer. 

• Att våra tävlingar drivs på ett hållbart sätt med fokus på vår närmiljö. 

• Att följa upp och återrapportera utfallet av varje tävling vad gäller genomförande, 
kundnöjdhet, ekonomiskt resultat med mera efter vad som bedöms vara relevant, samt 
lyfta fram eventuell förbättringspotential. 

Rapportväg 
På motsvarande sätt som övriga kommittéer rapporterar kommittén i sin operativa roll till GKSS 
Styrelse i samverkan med klubbdirektören. Kommitténs ordförande deltar som ordinarie ledamot 
i GKSS styrelses övergripande strategiska arbete och skall därmed alltid verka för klubbens 
bästa. 
 
 

 

Närkommittéer 
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Kommittén har ett nära samarbete med främst Juniorkommittén, Regelkommittén och 
Träningskommittén och Klubb- och Aktivitetskommittén, men även övriga kommittéer efter 
behov. 


