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Årsmötets öppnande.
Fastställande av röstlängd för mötet.
Val av ordförande och sekreterare för mötet.
Val av två justeringsmän, som vid behov även är rösträknare,
att tillsammans med ordföranden justera årsmötets protokoll.
Fråga om mötets behöriga utlysande.
Fastställande av föredragningslista.
Utmärkelser.
Styrelsens verksamhetsberättelse samt
resultat‐ och balansräkningen för det senaste verksamhetsåret.
Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste verksamhetsåret.
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Säsongens händelser.
Övriga frågor.

Mötets behöriga utlysande
GSS Aktuellt med kallelse
via mejl
den 6 februari
Utlagt på hemsidan den 4 februari
Utlagt på Facebook 4 februari
OK ?
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Övriga frågor.
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Utmärkelser inom GSS juniorsektion
Sven Engwalls ”seglarstipendium”

Sven Engwalls fond bildades i samband med sällskapets 50-års jubileumsregatta 1931.
I ursprungsstadgarna uttrycks önskemål om att avkastningen om möjligt ska användas som bidrag till anskaffande av lämplig
utlottningsbåt. Styrelsen för Gefle Segel Sällskap förvaltar fonden.
1987-års styrelse beslöt i samråd med medlemmar ur familjen Engwall att det var lämpligt att genom ett s.k. seglarstipendium
uppfylla denna önskan. Stipendiet utgår i form av ett kontant bidrag om för närva-rande 20 000 kr och är avsett för i första hand
anskaffande av en segelbåt för juniorer. Efter samråd med styrelsen kan även seglingsmaterial eller t.ex. seglingsutbildning komma
i fråga.
Stipendiet lottas ut på midsommarafton i samband med det traditionella firandet på ”Husse”.

Juniorpokalen

1987 instiftades Juniorpokalen till Jacob Engwalls Minne. Enligt gåvohandlingen stadgas att ”pokalen” ska vara ständigt vandrande
och tilldelas den GSS-junior som under segelsäsongen varit mest framgångsrik på kappseglingsbanorna.

Årets ”Rookie”, uppstickare

Styrelsen för Gefle Segel Sällskap instiftade 1987 två uppmuntringspriser att tilldelas säsongens upp- stickare, ”Rookie”, i
Optimistjolle- och E-jolleklassen.

Utmärkelser
Sven Engwalls Seglarstipendium 2019
vanns av Alexander Edholm
Juniorpokalen
Erik Wahlberg för bronset i
RS Aero-klassmästerskap i Ljungskile.
Årets Rookie 2019
Vi har inga rookies/seglare i varken optimist eller E-jolle
men skulle gärna se att Samuel Lindevall samt David Wahlberg
får rookiepriset för DM-silvret i RS Feva i höstas på UKF.
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Verksamhetsberättelse 2019
STYRELSEN
Styrelsen har under året haft följande sammansättning:
Ordförande
Kassör/v ordf.
Sekreterare
Seglingsansvarig
Klubbmästare/info ansvarig.
Anläggningsansvarig
Junioransvarig
Ledamot
Ledamot
Suppleant

Bo Narving
Mikael Berggren
Erika Svärd
Gregory Simmons
Linda S. Gunnarsson
Jesper Olsson
Andrea Gleerup
Maud Landström
Mats Bernäng
Fredrik Lård

ORDFÖRANDE
Styrelsen har under året hållit 12 protokollförda styrelsemöten. Årsmötet hölls denna gång på Silvanum i närvaro av 30 medlemmar.
Höstmötet hölls i år den 31 augusti i närvaro av många medlemmar, mötet avslutades med en buffé i Annexet.
Sista styrelsemötet för året hölls i år den 11 dec. i samband med julbord på Utvalnäs fiskrestaurang. Middagen var ett tack till styrelsen för
väl utfört arbete under det gångna året.
Klubben hade vid årsskiftet 542 medlemmar. I antalet ingår tre hedersmedlemmar och 75 juniorer. Antalet juniorer har minskat då många
icke aktuella medlemmar tidigare funnits med i registret.
I samband med första advent på natten den 1 december hände något tråkigt, Annexet fick besök av några vandaler vilka tömde ut vår stora
pulversläckare och slog sönder dörren till duschen i herrarnas omklädningsrum. En kostsam onödig händelse som drabbar klubben
ekonomiskt och minskar medlemmarnas rörelsefrihet i våra lokaler.

Bo Narving
Ordförande

Verksamhetsberättelse
ANLÄGGNINGSKOMITTÈN
2019, ett år med fokus på att hålla anläggning i trim
Under våren köptes det in nya Y-bommar samt flytkroppar till Stora bryggans västra sida och i samma leverans köptes det även beslag.
I klubbhusets kylrum samt angränsade rum uppdagades en vattenskada vilket innebar att det måste renoveras. Renoveringen påbörjades
under våren och blev klar lagom till säsongspremiären för restaurangen.
I april månad sattes vattnet på och anläggningen började sakta vakna till liv.
I slutet på april påbörjades montering av virke på stora bryggans västra sida för upphängning av Y-bommar.
Vid Västrahamnen återmonterades Y-bommar på västra och östra sidan.
Inför arbetsdagarna på våren hölls ett möte med bryggvärdar, markvärdar och planvärdar för att planera årets arbetsdagar.
Arbetsdagarna 18 och 19 maj var det mycket i görningen. Virke monterades på stora bryggan, Y-bommar monterades på västra sidan och
på stora bryggan ersattes dåligt trallvirke med nytt. Det skrapades och målades lite här och där, fönster putsades och alla byggnader fick sig
en omgång med rengöringsmedel. Hängrännor rensades från löv och barr. Uppställningsplanen städades och uppställningsvagnar
placerades snyggt och prydligt efter kanterna. Området krattades och sopades. Ny mekanism monterades på hissen till klubbhuset. Trasig
slang till toatömning bytes ut. Räddningsstegar monterades på bryggor.
………

Verksamhetsberättelse
ANLÄGGNINGSKOMITTÈN (forts.)
Även inför höstens arbetsdagar hölls ett möte med bryggvärdar, markvärdar och planvärdar.
På höstens arbetsdagar 21 och 22 september var det saker som skulle fixas.
Flytbryggor togs upp och jollerampen stuvades undan. Buskar och sly röjdes bort och uppställningsplanen sågs över inför uppställning av
båtar. Nya vindskivor monterades på Prickboden.
Under hösten byttes bryggan till sjösätningsrampen ut till en något stadigare variant. Kättingar till bryggan placerades ut med hjälp av
dykare.
Samtliga kättingar till flytbryggorna kontrollerades med hjälp av dykare. Det konstaterades att samtliga kättingar är i gott skick.
För att undvika skador på flytkropparna så beslutades att alla Y-bommar i västra hamnen skulle tas upp på land likaså den stora bryggans Ybommar. De som deltog avslutade med en värmande kopp kaffe i annexet. Slutligen stängdes vattnet av och Husseliiharen gick i vintervila i
väntan på en ny säsong.

Jesper Olsson

Anläggningsansvarig

Verksamhetsberättelse
GSS SEGLINGSSEKTIONEN
Sommaren 2019 genomfördes nio torsdagsseglingar, SM i 2,4or och Neptunskryssare samt Högtidsregattan. Utökningen av
torsdagsseglingar med tre seglingar i juni uppskattades av seglarna. Generellt var det mindre deltagande i alla seglingar 2019 än tidigare år.
Som mest var det sju deltagande båtar på flera torsdagsseglingar med en stadig deltagande av fem båtar med 2 till 3 seglare per båt.

Gregory Simmons
Seglingsansvarig

Verksamhetsberättelse
KLUBBMÄSTERIET
GSS året startade den 27 februari med ett årsmöte på Silvanum. Efter ett mycket välbesökt möte, 30 personer, bjöds det på kaffe och
smörgåstårta då GSS fyllde 139 år.
Sommarens första GSS evenemang gick av stapeln den 6 juni då vi detta år inte bara har torsdagsseglingar i augusti. Totalt åtta seglingar, tre
i juni och fem augusti, samt finalseglingen den 31 augusti. Det bjöds på sedvanlig ärtsoppa efter seglingarna.
För oss i klubbmästeriet började vår verksamhet med Rikscup för 606:or och OK-jollar den 17-18 maj. Efter seglingarnas slut bjöd vi på
"after-sail" d.v.s. grillad korv med tillbehör, som var ett mycket uppskattat inslag av hungriga och trötta seglare och funktionärer. Senare på
lördagskvällen ägde regattamiddagen rum med god mat och segelsnack.
Traditionellt midsommarfirande på Husse, men antalet besökare minskar för var år... Göran Löhman fixade ris och de trogna ”lövmajorna”
ställde upp även i år, TACK! Barn med föräldrar kom till lekarna och dansen som ackompanjerades av Walle på gitarr. Dansandet avslutades
med att de
sommarfina barnen radade upp sig på trappen och sjöng Idas sommarvisa. Alla juniorer fick godis, saft och bulle samt det fanns möjlighet
att köpa kaffe med dopp och en lott. Sven Engwalls stipendium lottades ut bland de 20 närvarande GSS juniorerna och vanns av Alexander
Edholm, grattis!
Den 7 juni vandrade kronprinsessan Viktoria på den nya kustleden på Norrlandet. På Huseliiharen visade Gefle Segelsällskap och Gefle
Sjöscouter upp sin verksamhet och kronprinsessan med sällskap intog en lätt lunch.
Den 29 - 30 juni var det SM för RS Tera. Alla deltagande juniorer fick en ryggsäck med godis och dricka och arrangemanget var väldigt
uppskattat.
………

Verksamhetsberättelse
KLUBBMÄSTERIET (forts.)
I årets Högtidsregatta den 10 augusti seglade det 5 båtar. Vann gjorde Gustaf Sjöberg och Erik
Sjöberg i sin Neptunkryssare, gratulerar! Middagen blev inställd på grund av dåligt/inget intresse.
Den 16 - 18 augusti seglades det SM för Neptunkryssare samt internationellt SM för 2.4mR. 22 stycken Neppare och 24 stycken 2.4mR
guppade på böljan den blå. Efter dagens segling bjöds det på sedvanlig korv och dryck. Dock grillade vi uppe vid restaurangen för att göra
det hela lite enklare. Lyckat! 150 korvar per dag försvann i glada seglares och funktionärers magar. Till regattamiddag kom 90 personer för
att inta gubbröra med påföljande grillbuffé samt avsluta med en liten äppelkaka. 1:a pris för Neptunkryssare tog SS Aros Tord Bergman och
Ulf Andersson-Frej. GSS Gustaf Sjöberg och Erik Sjöberg kom på 19:e plats. 1:a pris för 2.4mR tog KSSS Stellan Berlin. GSS Lennart Heselius
kom, på 4:e plats. GSS yngsta deltagare och även nybörjare i klassen, Erik Wahlberg, kom på 10:e plats, grattis!
Lördagen den 31 augusti var det final för torsdagsseglingarna. Efter målgång var det aftersail, höstmöte och därefter buffé i Annexet. 37
personer tackade ja men max 30 dök upp till buffén som bjöds av GSS samt krögaren Alex. Ett stort TACK till Alex Lindqvist!
Klubbmästeriet såg även till att det fanns fika och korv att grilla vid båda arbetsdagarna.
Årets styrelsearbete avslutades den 11 december med julbord på Skärgårdskrogen i Utvalnäs.
Tack å´ tack,

Linda S. Gunnarsom
Klubbmästare

Verksamhetsberättelse
ADMINISTRATION/EKONOMI
De äldre fonder som inte klassificerats som stiftelser redovisas fortsatt i sällskapets böcker under namnet ”Övriga fonder”. Tillgångarna
skall hållas åtskilda från sällskapets övriga tillgångar. Fondkapitalet skall redovisas som långfristig tillgång och får inte förbrukas i sällskapets
verksamhet. Avkastningen från dessa fonder går in i verksamheten.
Gefle Segel Sällskap är enda destinatär till tre stiftelser. Dessa stiftelser är Stiftelsen Sven Engwalls Fond, Stiftelsen Marianne och Jacob
Engwalls Donationsfond samt Stiftelsen Eisermanska Fonden. Dessa stiftelser är egna juridiska personer och redovisas inte inom Gefle
Segel Sällskap.
Årets resultat blev 18 152 (127 524) kronor efter avskrivningar. Egna kassan och bankmedel uppgick vid räkenskapsårets slut till 385 874 kr
plus depositioner/avskrivningskonto om 356 885 kr och avräkningskonto övriga fonder 336 kr. Långfristiga skulder 1 908 172 kr.
Under året arrangerade klubben ungdoms-SM vilket har bokförts som ett eget projekt i redovisningen. Resultatet för SM uppgick till 37 500
kr vilket har gått in i klubbens totala resultat.
Eftersom klubben gjort stora investeringar under ett antal år kommer resultatet att påverkas av stora avskrivningar under många år fram
över. Vår ekonomi är trotts stora investeringar god. Tack vare stora ideella krafter så klarar vi finanserna.

Mikael Berggren
Kassör

Verksamhetsberättelse
GSS JUNIOR
Året som gick hände det mycket inom juniorverksamheten. Under Kronprinsessan Victorias besök fick vi möjlighet att visa upp vår
fantastiska verksamhet och jolleflotta. Det var en bra start på säsongen och den fortsatte sedan med fulltecknade seglarskolor där vi hade
ca 50 % fler deltagare än året innan. Vi hade också fler instruktörer än vi haft på många år så framtiden ser verkligen ljus ut. I slutet av juni
arrangerade vi SM i RS Tera som lockade hela 25 seglare till Husse. Vi hade också ett helt gäng juniorer från vår egen klubb som deltog.
Flera av dem har sedan fortsatt segla i vår träningsverksamhet och vi hade även representation på junior SM i Björlanda Kile och på RS Tera
VM som arrangerades av Ljungskile SS. Efter skolstarten ordnade vi prova-på segling under två dagar som var mycket uppskattat av de som
besökte oss på Husse. Det ser mycket lovande ut för framtiden och snart drar en ny och rolig säsong igång för GSS juniorer.

Andrea Gleerup
Junioransvarig

Verksamhetsberättelse
SLUTORD
Styrelsen för Gefle Segel Sällskap vill tacka funktionärer och seglare för ett fint år. Tack också till alla våra sponsorer och alla medlemmar
som vid många tillfällen hjälpt till att hålla vårt kära Husse i gott skick. Utan hjälp från medlemmar utanför styrelsen kan sällskapet inte
fungera som en i alla avseende ideell förening, vilken den hittills gjort.
TACK!!!
STYRELSEN
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Noteringar till bokslut 2019
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Noteringar till bokslut 2019
Medlemmar

Antal medlemmar 2019-12-31 totalt 542 personer en minskning med 8 personer mot 2018
Familjer
110 st. (innefattar 260 personer)
Enskilda medlemmar
282 st.
Seniorer
Juniorer

467 st.
75 st.

Uppgifter från 2019
Avgiftsbefriade 50 årsrabatt
Avgiftsbefriade
Hedersmedlemmar
Ständiga medlemmar
Ålders fördelning.

Ålder
Män
Kvinnor
Summa

36st.
3 st.
2 st.
8 st.

0-6
2
1
3

Medelålder 50 år
Könsfördelning Kvinnor 31% Män 69%

7-12
11
4
15

13-20
36
21
57

21-40
48
36
84

41279
104
383

Totalt
376
166
542

Noteringar till bokslut 2018
Båtplatser
Antal båtplatser

155 st.

Tomma platser

3 st. + 2 för grunda

Betalande platser 138 st.
Båtkö, lista med

18 namn.

Gästplatser

12 st.

Inventering prisglas mm 20191231
Antal

Pris/st

Summa

Diff mot 2018

Snappsglas

32

39,00 kr

1 248 kr

-

1

Drinkglas 34 cl

61

41,00 kr

2 501 kr

-

11

Drinkglas 20 cl

57

41,75 kr

2 380 kr

-

7

Vinglas Elite

20

44,50 kr

890 kr

-

22

Övrigt materiel tröjor, kepsar väskor, mm
är ej inventerat varför någon ändring ej gjorts i lager värdet i bokslutet.

GSS fonder

GSS fonder

GSS fonder

GSS fonder

GSS fonder

GSS fonder
Övriga Fonder i Gefle Segel Sällskap
Räkenskapsåret 2019-01-01 – 2019-12-31

VERKSAMHETSBERÄTTELSE

Erik Åkerlunds fond, Vennervillees fond, M Johanssons Minne Födelsedagsfonden och Ständiga ledamöters Fond har
sedan 1971 redovisats under benämningen ”Övriga Fonder”, som en del av GSS:s egen bokföring.
Tillsynsmyndigheten vid Länsstyrelsen Gävleborg har under år 2005 på begäran av GSS styrelse yttrat sig om GSS:s fonder,
var för sig, kan ligga till grund för att anses som stiftelser i enlighet med stiftelselagens bestämmelser. I meddelande av
2005-11-22 bedömer Länsstyrelsen att Eisermanska fonden är en stiftelse. I enlighet härmed beslöts på årsmötet 200512-05 att registrera och särredovisa Stiftelsen Eisermanska Fonden. Övriga fonder som av Länsstyrelsen inte bedömts
som varande stiftelser redovisas fortsatt i GSS:s bokföring under benämningen Övriga Fonder.
Övriga fonders tillgångar har under året varit placerade på konton i Handelsbanken.
I övrigt hänvisas till nedanstående balans och resultaträkning.

GSS fonder
Övriga Fonder i Gefle Segel Sällskap (forts.)
BALANSRÄKNING
TILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar
Bank, fondkapital
Omsättningstillgångar
Bankkostnader
Upplupna räntor
Bank, avkastningsmedel
Summa tillgångar

2019-12-31

2018-12-31

76 672

76 672

0
0
336

0
0
336

77 008

77 008

Eget kapital
Årets resultat/förlust

77 008

87 008
-10 000

Summa skulder och eget kapital

77 008

77 008

RESULTATRÄKNING

2019-01-01
2019-12-31

2018-01-01
2018-12-31

SKULDER OCH EGET KAPITAL

Räntor
Bankkostnader

0
0

0

Årets resultat

0

0

GSS fonder
Övriga Fonder i Gefle Segel Sällskap (forts.)
Fondkapital och avkastningsmedel per den 2019-12-31
Fond

Ingående
balans

Erik Åkerlunds Fond

Tillfört av
Utgående balans
åretsavkastning

24622

0

24622

7263

0

7263

24622

0

24622

2462

0

2462

Ständiga Ledamöters Fond

17703

0

17703

Totalt

76672

Vennervilles Fond
M Johanssons Minne
Födelsedagsfonden

AVKASTNINGSMEDEL
Fond

Ingående
balans

76672
Fördelning av
intäkt

Av rundad
fördelning

Ianspråk
Utgående
tagna medel balans

0,00
Erik Åkerlunds Fond

108

0,00

0,00

0

108,00

32

0,00

0,00

0

32,00

108

0,00

0,00

0

108,00

11

0,00

0,00

0

11,00

77

0,00

0,00

0

77,00

336

0,00

0,00

0

336

till kapitalmedel
Vennervilles Fond
till kapitalmedel
M Johanssons Minne
till kapitalmedel
Födelsedagsfonden
till kapitalmedel
Ständiga Ledamöters Fond
till kapitalmedel
Totalt
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Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen samt fastställande av balansräkningen.

§ 11

Redovisning av juniorverksamheten.

§ 12
§ 13

Fastställande av verksamhetsplan samt behandling av
budget för det kommande verksamhets‐ och räkenskapsåret.
Fastställande av medlemsavgifter för år 2021.

§ 14
§ 15
§ 16
§ 17

Val av ordförande i styrelsen för en tid av ett år.
Val av styrelsens ledamöter och suppleanter i styrelsen, i enlighet § 25, för en tid av två år.
Val av två revisorer och två revisorsuppleanter för en tid av ett år.
Val av ledamöter i valberedningen, enligt med § 36, för en tid av ett år.

§ 18
§ 19
§ 20

Behandling av inkomna frågor.
Redovisning av fastställt seglingsprogram 2020.
Säsongens händelser.

§ 21

Övriga frågor.

Juniorverksamheten

DAGORDNING
………
§ 12

Fastställande av verksamhetsplan samt behandling av
budget för det kommande verksamhets‐ och räkenskapsåret.

§ 13

Fastställande av medlemsavgifter för år 2021.

§ 14
§ 15
§ 16
§ 17

Val av ordförande i styrelsen för en tid av ett år.
Val av styrelsens ledamöter och suppleanter i styrelsen, i enlighet § 25, för en tid av två år.
Val av två revisorer och två revisorsuppleanter för en tid av ett år.
Val av ledamöter i valberedningen, enligt med § 36, för en tid av ett år.

§ 18
§ 19
§ 20

Behandling av inkomna frågor.
Seglingsprogram 2020.
Säsongens händelser.

§ 21

Övriga frågor.

Verksamhetsplan

Underhållsplan/Underhållsbudget 2020
•

Hamnvärdsstugan utbyggnad

•

Ombyggnad av bastun

•

Större översyn av fönster. Kittning målning

•

Översyn av vindskivor på klubbhuset.

•

WiFi på området. Nya ledningar, förstärkning av
utgående signaler från masterna.

•

Nya startpaviljongen översyn av fönster och
grunden till huset.

Budgetförslag över kostnader 2020

………

Budgetförslag över kostnader 2020
INTÄKTER (forts.)

………

2019 Utfall

Budget 2020

Diff mot

utfall 2019

Budgetförslag över kostnader 2020
KOSTNADER

………

2019 Utfall

Budget 2020

Diff mot

utfall 2019

Budgetförslag över kostnader 2020
KOSTNADER (forts.)

………

2019 Utfall

Budget 2020

Diff mot

utfall 2019

Budgetförslag över kostnader 2020
KOSTNADER (forts.)

………

2019 Utfall

Budget 2020

Diff mot

utfall 2019

Budgetförslag över kostnader 2020
KOSTNADER (forts.)

2019 Utfall

Budget 2020

Diff mot

utfall 2019

DAGORDNING
………
§ 13

Fastställande av medlemsavgifter för år 2021.

§ 14
§ 15
§ 16
§ 17

Val av ordförande i styrelsen för en tid av ett år.
Val av styrelsens ledamöter och suppleanter i styrelsen, i enlighet § 25, för en tid av två år.
Val av två revisorer och två revisorsuppleanter för en tid av ett år.
Val av ledamöter i valberedningen, enligt med § 36, för en tid av ett år.

§ 18
§ 19
§ 20

Behandling av inkomna frågor.
Seglingsprogram 2020.
Säsongens händelser.

§ 21

Övriga frågor.

DAGORDNING
………
§ 14
§ 15
§ 16
§ 17

Val av ordförande i styrelsen för en tid av ett år.
Val av styrelsens ledamöter och suppleanter i styrelsen, i enlighet § 25, för en tid av två år.
Val av två revisorer och två revisorsuppleanter för en tid av ett år.
Val av ledamöter i valberedningen, enligt med § 36, för en tid av ett år.

Gefle Segel Sällskap Stadgar
Beslutade på årsmöte december 2010 Ändrade på årsmötet den 3 dec 2012. Ändrade på vårmötet 25 april 2013.
Ändrat på vårmötet 20 april 2016 §10, Ändrat vid vår och höstmöte 2017.
§ 25 Styrelsens sammansättning.
Styrelsen består av ordförande samt 5-10 övriga ledamöter.
Styrelsen ska bestå av kvinnor och män.
Till styrelsen utses tre suppleanter.
Vid val till styrelsen kan annan tid än två år bestämmas för att se till att halva styrelsen sitter kvar efter årsmöte.
Styrelsen utser inom sig vice ordförande, sekreterare, kassör och de övriga befattningshavare som behövs.
………

Valberedning januari 2020
Valberedning:
Torsten Svärd
LarsGöran Löhman
Förslag styrelse
Ordförande
Ledamot – Kassör
Ledamot – Hamn o Anläggning
Ledamot – Junior
Ledamot – Segling
Ledamot
Ledamot – Bryggor
Suppleant – Sekreterare
Suppleant
Suppleant – Information
– Klubbmästare
Revisorer
Revisor
Revisor
Revisorsuppleant

omval 1 år
kvarstår 1 år
kvarstår 1 år
omval 2 år
kvarstår 1 år
omval 2 år
kvarstår 1 år
omval 1 år
nyval 1 år
omval 1 år

Bo Narving
Mikael Berggren
Jesper Olsson
Andrea Gleerup
Gregory Simmons
Maud Landström
Mats Bernäng
Fredrik Lård
Anders Frelin
Linda S. Gunnarson

omval 1 år
omval 1 år
omval 1 år

Lars-Åke Sund
Gary Etholén
Claes Bengtzon

DAGORDNING
………
§ 18

Behandling av inkomna frågor.

§ 19

Seglingsprogram 2020.

§ 20

Säsongens händelser.

§ 21

Övriga frågor.

Seglingsprogram 2020
Gefle Segel Sällskap
13-13 juni
Grand Prix-segling för RS Tera
och RS Aero samt
2.4mR ranking.
22 augusti
GSS Högtidsregatta
juni + augusti Torsdagscup
4, 11, 25 juni samt
6, 13,20, 27 augusti
5 september Final Torsdagscup

Segelklubben Surfing
12-13 juni Nattracet
15 augusti Granskärsregattan
SXK
…
...

Ålandseskader
Axmareskader

Säsongens händelser
BOMMAR
Montering:
Upptagning:

lördagen den 25 april.
lördagen den 24 oktober

SJÖSÄTTNING/UPPTAGNING HUSSE
Sjösättning: lördagen den 9 maj start.
Upptagning: lördagen den 26 september.
GSS ARBETSDAGAR
Vårens arbetsdagar: 16 - 17 maj och
höstens arbetsdagar: 19 - 20 september.
MIDSOMMAR
Inget midsommarfirande på Husse!
GSS SEGLARSKOLA
Vecka 1: mån-tors 15 - 18 juni !!
Vecka 2: mån-fre 22 - 26 juni
Vecka 3: mån-fre 29 - 3 juli
HÖSTMÖTE
I samband med finalen för torsdagscup den 5 september
har GSS sitt höstmöte med lite grill och prat. Välkommen!

DAGORDNING
………
§ 21

Övriga frågor.

DAGORDNING
………
§ 21

Övriga frågor.

PROJEKT ATT ÖKA KAPPSEGLANDE I KLUBBEN

