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Mötets behöriga utlysande

GSS Aktuellt med kallelse till årsmötet

mejlades ut den 5 februari
är utlagd på hemsidan den 6 februari
är utlagd på Facebook den 6 februari

OK ?
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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

Årets Rookie 2020
Hanna Wennberg som seglade SM i RS.

Sven Engwalls Seglarstipendium 2020
vanns av Daniel von Haartman 

Juniorpokalen 
Erik Wahlberg för SM‐guld i RS Tera.
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Verksamhetsberättelse 2020
STYRELSEN
Styrelsen har under året haft följande sammansättning:

Ordförande Bo Narving
Kassör/v ordf. Mikael Berggren
Sekreterare Fredrik Lård
Seglingsansvarig Gregory Simmons
Klubbmästare/info ansvarig. Linda S. Gunnarson
Anläggningsansvarig Jesper Olsson
Junioransvarig Andrea Gleerup
Ledamot Maud Landström
Ledamot Mats Bernäng
Suppleant Anders Frelin

ORDFÖRANDE
Styrelsen har under året hållit 11 protokollförda styrelsemöten. Årsmötet hölls denna gång på Silvanum i närvaro av 31 medlemmar. 
Höstmötet hölls i år den 5 september i närvaro av 16 medlemmar, mötet avslutades med en buffé i Annexet. 
Sista styrelsemötet för året hölls i år den 4 november. Tänkt julbord den 9 dec. blev inställt pga. pandemin. Julmiddagen som skulle 
vara ett tack till styrelsen för väl utfört arbete under det gångna året har beslutats genomföras vid ett senare tillfälle. 

Klubben hade vid årsskiftet 624 medlemmar, en stor ökning mot föregående år, 82 personer. I antalet ingår tre hedersmedlemmar och
116 juniorer. Antalet juniorer har ökat då vi har med många deltagare i seglar skolorna vilka fler kommer att strykas nu i början av året.

Förra året 2019 hade vi ju besök av några vandaler i Annexet i år 2020 har vi blivit bestulna på vår aluminiumbåt, Bustern. Två grästrimrar
och vår ganska nya klippare och dessutom har en skruvdragare fått fötter ur verkstaden. Dessa saker har försvunnit utan att någon åverkan 
gjorts på lås eller dörrar. Vi har nu bytt låscylindrar och satt upp små skåp med kod så man kommer inte in med några gamla nycklar.
Larm har installerats i klubbhuset vilket innebär att kod behövs även där.

Bo Narving
Ordförande



Verksamhetsberättelse
ANLÄGGNINGSKOMITTÈN
2020, ett annorlunda år med fokus på att hålla avstånd.

Under våren köptes det in några nya flytkroppar till Y‐bommarna.

I april månad sattes vattnet på och anläggningen började sakta vakna till liv.

I slutet av april återmonterades Y‐bommar i västrahamnen på västra och östra sidan samt även på stora bryggan i östrahamnen.

Inför arbetsdagarna på våren hölls ett möte med bryggvärdar, markvärdar och planvärdar för att planera årets arbetsdagar.

Arbetsdagarna 16 och 17 maj var det mycket i görningen. 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. Trasig slang till toatömning byttes ut. Räddningsstegar
monterades på bryggor. Bastun fick en ny uteplats med trapp ner mot vattnet samt att entré dörren flyttades och bastulaven placerades på
ett nytt läge. Landgången till gästbryggan justerades och bryggorna flyttades ut några meter.

Även inför höstens arbetsdagar hölls ett möte med bryggvärdar, markvärdar och planvärdar.

På höstens arbetsdagar 19 och 20 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. Renoveringen av bastubyggnaden fortsatte.

För att undvika skador på flytkropparna så beslutades att alla Y‐bommar i västra hamnen skulle tas upp på land även stora bryggans Y‐
bommar. De som deltog avslutade med en värmande kopp kaffe i annexet. Slutligen stängdes vattnet av och Huseliiharen gick i vintervila i
väntan på en ny säsong.

Jesper Olsson
Anläggningsansvarig



Verksamhetsberättelse
GSS SEGLINGSSEKTIONEN
Trots, eller snarar på grund av, pandemin var 2020 ett bra år för deltagande i GSS kappseglingar. Med många semesterplaner inställt hade 
Torsdagsseglingar ökade deltagande jämfört med 2019 med som mest 14 tävlande båtar. Vädret var generellt varmt och fint som 
underlättade kraven att alla skulle håla sig utomhus. Medans de flesta större tävlingar fick ställas in kunde lokala tävlingar fortfarande 
genomföras och Högtidsregattan såg många båtar segla en trevlig bana i fina vindar. En högpunkt för året var initiativet som tags av några 
inbitna kappseglare att försöka öka kappseglingsintresse och bygga förutsättningar för att bygga lag till All Svenskan Seglings kuppen. Till 
denna satsning lånades flera CB66 båtar som seglades mycket under sommaren.

Gregory Simmons
Seglingsansvarig



Verksamhetsberättelse
KLUBBMÄSTERIET
GSS startade sin 140:e säsong den 20 februari med årsmöte på Silvanum. Efter ett välbesökt möte, 31 personer, hyllade vi GSS med kaffe
och smörgåstårta.

Det blev en annorlunda säsong med många inställda seglingar och evenemang. Tänk vad ett virus kan åstadkomma. Trots Covid19‐
restriktioner kunde vi genomföra torsdagsseglingarna med första seglingen den 4 juni. Det seglades vid totalt åtta tillfällen, tre i juni och fem
augusti, samt finalsegling den 5 september. I år blev det korvgrillning med avståndstänk efter seglingarna. I vanlig ordning såg Maud Landström
till att grillandet rullade på. Tack Maud !

Lördagen den 5 september var det final för torsdagsseglingarna. Efter målgång var det Aftersail med musik, tilltugg, korv och dryck följt av
GSS höstmöte. 11 glada GSS:are avslutade dagen i restaurangen ätandes ”Black & White”.

För första gången dansades det inte runt en midsommarstång på Huseliiharen. Vårt traditionella midsommarfirande är över. En följd av
detta var att utlottningen av Sven Engwalls stipendium lottades ut vid ett annat tillfälle ‐ bland de närvarande GSS juniorerna på en
klubbtävling i RS Tera den 16 augusti. Vinnare 2020 blev Daniel Von Haartman, stort Grattis!

GSS Högtidsregatta, som var tänkt att hållas under pompa och ståt då vi fyllt 140 år, skalades ner och blev en miniregatta med Aftersail där
det bjöds på musik, hamburgare, tilltugg och dryck. Kvällen avslutades på restaurangen med en enkel regattamiddag.

Vill då passa på att tacka Alex Lindqvist för åren på Husse samt önska Sarah, som tar över restaurangen nästa säsong, välkommen!

Klubbmästeriet såg även till att det fanns fika och korv att grilla vid båda arbetsdagarna.

Med fulltecknade seglarskolor för juniorer och i år även seglarskolor för vuxna samt de uppskattade tävlingsträningarna med CB66:orna,
gled vi igenom covid‐sommaren 2020.

Vi håller tummarna att vi kommande säsong kan fira vårt segelsällskaps 140 år (141 år).

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 97 404 (18 152) kronor efter avskrivningar. Egna kassan och bankmedel uppgick vid räkenskapsårets slut till 475 648 kr
plus depositioner/avskrivningskonto om 597 511 kr och avräkningskonto övriga fonder 336 kr. Långfristiga skulder 1 978 172 kr.

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 2020 var ett mycket speciellt år för alla och även för GSS Juniorer. Det var länge osäkert hur säsongen skulle bli på grund av Corona‐
pandemin. Vi hade planerat att anordna en nationell Grand‐Prix tävling för RS Tera och RS Aero som tyvärr fick ställas in. Planeringen av
seglarskolorna fick också vänta in i det längsta. Till slut fick vi klartecken att hålla dem men med vissa modifieringar av vårt vanliga upplägg.
Det blev ändå en succé med fler deltagare än vi någonsin hade hoppats på. Vi hade även tur med vädret detta år med sol och värme då de
första seglarskolorna genomfördes.

Nytt för i år var att ledarna testade att hålla seglarskolor även för vuxna i de lite större båtarna. Även dessa blev välbesökta och
uppskattade.

På tävlingsarenan blev det som sagt endast ett fåtal regattor som kunde genomföras. På hemmaplan anordnade vi en klubbtävling i RS Tera
16 augusti och alla som deltog i regattan eller på annat sätt hjälpte till att anordna det som vi kallade ”En kul dag för juniorer” deltog i
utlottningen av Sven Engwalls stipendium. Segraren i tävlingen och vinnare i utlottningen blev Daniel Von Haartman.

SM i RS Tera och RS Aero hölls av SS Kaparen 22‐23 augusti och från GSS deltog Erik Wahlberg i Rs Aero och Hanna Wennberg i Rs Tera. I de
mycket tuffa förhållandena i Gottskär gjorde Hanna en kämpainsats och lärde sig massor. Erik tog hem det första SM‐guldet i RS Aero i
övertygande stil. Det gav en plats i tävlingen Mästarnas Mästare som gick av stapeln 10‐11 oktober på Marstrandsön. Laget som åkte dit
bestod av Erik och David Wahlberg, Samuel Lindevall samt Edvin Åberg. De mötte tufft motstånd av äldre seglarrävar som visade att
gammal är äldst i dessa sammanhang. Ungdomarna hade kul och lärde sig massor under helgen som de tar med sig i fortsatta
regattasammanhang.

David Wahlberg och Edvin Åberg seglade också DM i RS Feva i Uppsala den 20 september och bärgade silvret till GSS efter flera spännande
race.

Nu laddar vi om för en ny, förhoppningsvis, mindre Corona‐påverkad seglingssäsong 2020.

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 

Bo Narving Fredrik Lård Mikael Berggren
Bo Narving Fredrik Lård Mikael Berggren
Ordförande Sekreterare Kassör/v.ordf.

Gregory Simmons Linda S. Gunnarson Jesper Olsson
Gregory Simmons Linda S. Gunnarson Jesper Olsson
Seglingsansvarig Klubbmästare/Info ansv. Anläggningsansvarig

Andrea Gleerup Mats Bernäng Maud Landström
Andrea Gleerup Mats Bernäng Maud Landström
Junioransvarig Ledamot Ledamot

Anders Frelin
Anders Frelin
Suppleant
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Noteringar till bokslut 2020 
Balansräkningen.

Tillgångar

Anläggningstillgångar.
Klubbhuset annex mm upptaget till 90 tkr, ingen avskrivning. Liksom markvärdet om 260 tkr, inget avskrivet.
Avskrivningar: Båtar och motorer skrivs av med 37,1 tkr. Hamnutbyggnaderna med 186,9 tkr. 
Frysskåp 1,25 tkr. Toatömning 10,5 tkr. Anslutning V o A 13,6 tkr. 
Resten av upptagna tillgångar är helt avskrivna.
Bundet fondkapital Övriga Fonder. 76,6 tkr, förs av som långfristig skuld.

Omsättningstillgångar.
Lagret är inventerat, värdet upptaget till 7 tkr. 
Kassa och bank, 475,6 tkr. Ökat med 88,8 tkr.
Depositionsmedel till fortsatt utbyggnad och förändring/förbättring av hamnen, finns 597,5 tkr. 
Ökat med 239,5 tkr.

Skulder och eget kapital.

Långfristiga skulder
Lånet till medlemmarna 1901,5 tkr. Ökat med 70 tkr mot föregående år. 
Bundet fondkapital övriga fonder 76,7 tkr.
Kortfristiga skulder är 16,3 tkr.



Noteringar till bokslut 2020
Resultaträkningen.

Intäkter.
Båtregisteravgifter har inte tagits ut i år heller då vi inte haft några direkta utgifter för detta.
Hamnavgifternas intäkt 308,6 tkr är en ökning med 8 tkr.
Gästplatsernas intäkter har ökat med 10 tkr mot föregående år och var 29,2 tkr..
Vinter‐ och sommaruppläggningens intäkt, 68,5 tkr är 23,7 tkr mer än föregående år.
Arbetspliktspengarna är 61,9 tkr, vilket är något mer än föregående år. 

Övriga intäkter.
Vi har fått 18,6 tkr i bidrag från GSS fonder för medverkan vid juniortävlingar, Mästarnas Mästare.

Administration.
Försäkringar är en stor utgiftspost 22,3 tkr. Liksom Föreningsavgifter 36,4 tkr. (SSF, UGSF och Gästhamnsguiden)
I kostnaden för redovisningstjänster ingår kostnaden för Gävleborgs Idrotts Förbund vilka sköter fakturering, 
posthantering och bokföringen, 27,4 tkr. Tele, webb och portokostnaderna 13,4 tkr där står portot för 9,7 tkr.

Intendentur.
Elkostnaden är i år 81,1 tkr vilket är lägre än tidigare år (‐10,9 tkr).

Resultat och avskrivningar.
Resultatet före avskrivningar är 346,8 tkr. Efter avskrivningarna (249,4 tkr), får vi 2020 ett positivt resultat på 97,4 tkr.
Ränteintäkterna är i år obefintliga då räntenivåerna varit låga (0 %).

Årets resultat är 97 404 kr.



Noteringar till bokslut 2020 

Medlemmar
Antal medlemmar 2020‐12‐31  totalt 624 personer,  en ökning med 82 personer mot 2019

Familjer 117 st. (innefattar 323 personer)
Enskilda medlemmar 301 st.

Seniorer 512 st.
Juniorer 112 st.

Uppgifter från 2019
Avgiftsbefriade 50 årsrabatt 35 st.
Avgiftsbefriade 3 st.
Hedersmedlemmar 3 st.
Ständiga medlemmar 8 st. 

Åldersfördelning:
Ålder    0‐6 7‐12 13‐20 21‐40 41‐ Totalt:          

Män      
Kvinnor
Summa

Medelålder:   48 år
Könsfördelning:    Kvinnor 31%    Män 69%

3 +1 24 +13 52 +16 58 +10 294 +15 431 +55

2 +1 7 +3 24 +3 39 +3 121 +17 193 +27

5 +2 31 +26 76 +19 97 +13 415 +32 624 +82



Noteringar till bokslut 2020 
Båtplatser

Antal båtplatser (inkl. gästplatser) 155 st. 

Tomma platser 4 st.  +  3 för grunda

Betalande platser 140 st.

Ej deposition 5 st.

Ej betalande 3 st.

Båtkö, lista med 29 namn

Gästplatser 12 st.



Inventering prisglas mm  20201231

Antal Pris/st Summa Diff mot 2018 

Snappsglas 10 39,00 kr 390 kr ‐ 22  

Drinkglas 34 cl 39 41,00 kr 1 599 kr ‐ 23    

Drinkglas 20 cl 40 41,75 kr 1 670 kr ‐ 17 

7 44,50 kr 312 kr ‐ 13    

Total exkl. moms 3 971 kr 
Moms  25% 993 kr  

Total inkl moms 4 963 kr 
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GSS fonder 2020
Övriga Fonder i Gefle Segel Sällskap
Räkenskapsåret 2020‐01‐01 – 2020‐12‐31

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 2005‐12‐05 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 2020-12-31 2019-12-31

TILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar
Bank, fondkapital 76 672 76 672

Omsättningstillgångar
Bankkostnader 0                                             0
Upplupna räntor 0     0
Bank, avkastningsmedel 336 336

Summa tillgångar 77 008 77 008

SKULDER OCH EGET KAPITAL

Eget kapital 77 008 87 008
Årets resultat/förlust ‐10 000

Summa skulder och eget kapital 77 008 77 008

RESULTATRÄKNING 2020-01-01 2019-01-01
2020-12-31 2019-12-31

Räntor 0     0
Bankkostnader 0

Årets resultat 0 0



GSS fonder
Övriga Fonder i Gefle Segel Sällskap (forts.)
Fondkapital och avkastningsmedel per den 2020‐12‐31
Fond Ingående 

balans
Tillfört av 

åretsavkastning
Utgående balans

Erik Åkerlunds Fond 24622 0 24622
Vennervilles Fond 7263 0 7263
M Johanssons Minne 24622 0 24622
Födelsedagsfonden 2462 0 2462
Ständiga Ledamöters Fond 17703 0 17703
Totalt 76672 76672

AVKASTNINGSMEDEL
Fond Ingående 

balans
Fördelning av 
intäkt

Av rundad 
fördelning

Ianspråk 
tagna medel

Utgående  
balans

0,00
Erik Åkerlunds Fond 108 0,00 0,00 0 108,00

till kapitalmedel
Vennervilles Fond 32 0,00 0,00 0 32,00

till kapitalmedel
M Johanssons Minne 108 0,00 0,00 0 108,00

till kapitalmedel
Födelsedagsfonden 11 0,00 0,00 0 11,00

till kapitalmedel
Ständiga Ledamöters Fond 77 0,00 0,00 0 77,00

till kapitalmedel
Totalt 336 0,00 0,00 0 336



DAGORDNING
… … …

§ 9 Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste verksamhetsåret.

§ 10 Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen samt fastställande av balansräkningen.
§ 11 Redovisning av juniorverksamheten.
§ 12 Fastställande av verksamhetsplan samt behandling av

budget för det kommande verksamhets‐ och räkenskapsåret.
§ 13 Fastställande av medlemsavgifter för år 2022. 

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

§ 18 Behandling av inkomna frågor.  
§ 19 Seglingsprogram 2021.
§ 20 Säsongens händelser.

§ 21 Övriga frågor.







DAGORDNING
… … …

§ 10 Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen samt fastställande av balansräkningen.

§ 11 Redovisning av juniorverksamheten.

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

§ 13 Fastställande av medlemsavgifter för år 2022. 

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

§ 18 Behandling av inkomna frågor.  
§ 19 Redovisning av fastställt seglingsprogram 2021.
§ 20 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 2022. 

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

§ 18 Behandling av inkomna frågor.  
§ 19 Seglingsprogram 2021.
§ 20 Säsongens händelser.

§ 21 Övriga frågor.



Verksamhetsplan

Verksamhetsplan för 2021 vad gäller underhåll på våra fastigheter.
Beroende på Corona‐pandemin vet vi idag inte 

vad som kommer att kunna genomföras.



Underhållsplan/Underhållsbudget 2021
• Hamnvärdsstugan.

• WC huset.

• Bastubygget görs färdigt.

• Renovera duschar 

• Bryggor.

• Målning kittning.

• Klubbhuset.

Hamnvärdsstugan 
Vi aktar med hamnvärdstugan 
men diskussion fortsätter för att se om något 
kan göras under 2021. 
Bygglovet förlängt med ny period om fem år.

WC huset 
Bygga om huset ta till vara all utrymmen i 
huset. Ritningsförslag skall göras med 
målsättning att vi bygger ihop all utrymmena, 
förråd, wc dusch till hamnvärdsstugan, 
nuvarande 3 toaletter och handikapp‐
toaletten. 

Bastubygget görs färdigt 
Målning utvändigt, montering duschkabiner, 
framdragning av vatten och installation av 
varmvattenberedare.
Renovera duschar 
Svetsa våtrumsmattor i Annexets 
våtutrymmen 
Måla om toalett i Klubbhuset.
Bryggor 
Juniorbryggan behöver repareras.
Målning kittning 
Finns mycket målningsarbete som måste 
göras. Ett arbete som kan fortgå från tidig vår 
tills slutet av säsongen.
Klubbhuset 
Städa ur klubbrummet i klubbhuset så att det 
går att använda för slutna sällskap.
Total budget 280 000 kr.



Budgetförslag 2021

… … …



Budgetförslag 2021

… … …



Budgetförslag 2021

… … …



Budgetförslag 2021

… … …



Budgetförslag 2021

… … …

… … …



Budgetförslag 2021

… … …

… … …



Budgetförslag 2021



DAGORDNING
… … …

§ 13 Fastställande av medlemsavgifter för år 2022. 

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

§ 18 Behandling av inkomna frågor.  
§ 19 Seglingsprogram 2021.
§ 20 Säsongens händelser.

§ 21 Övriga frågor.



DAGORDNING
… … …

§ 14 Val av ordförande i styrelsen för en tid av ett år. 
§ 15 Val av styrelsens ledamöter och suppleanter i styrelsen, i enlighet § 25, för en tid av två år. 
§ 16 Val av två revisorer och två revisorsuppleanter för en tid av ett år.
§ 17 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 2021
Valberedning:
Torsten Svärd,   LarsGöran Löhman,   Susann Beijar

Förslag styrelse
Ordförande nyval 1 år Magnus Sogneclint
Ledamot – Kassör,  v.ordf. nyval 2 år Bo Narving
Ledamot – Sekreterare nyval 2 år Fredrik Lård
Ledamot – Junior kvarstår 1 år Andrea Gleerup
Ledamot – Segling nyval 2 år Patrik Karlsson
Ledamot – kvarstår 1 år kvarstår 1 år Maud Landström
Ledamot – Bryggor omval 2 år Mats Bernäng
Ledamot –
Ledamot –
Ledamot –
Ledamot –
Suppleant – Klubbmästare, Information omval 1 år Linda S. Gunnarson
Suppleant – Anläggning nyval 1 år Kaj Stefanius
Suppleant – Båtbestånd (ej jollar) omval 1 år Anders Frelin

Revisorer
Revisor nyval 1 år Arne Fagerström
Revisor omval 1 år Gary Etholén
Revisorsuppleant nyval 1 år Jonas Lundblad
Revisorsuppleant nyval 1 år Lars‐Åke Sund

Fondansvarig Jacob Engwall

§ 14 Val av ordförande i styrelsen för en tid av ett år.

§ 15 Val av styrelsens ledamöter och suppleanter

§ 16 Val av två revisorer och två revisorsuppleanter

§ 17 Val av ledamöter i valberedningen



DAGORDNING
… … …

§ 18 Behandling av inkomna frågor.  

§ 19 Seglingsprogram 2021.

§ 20 Säsongens händelser.

§ 21 Övriga frågor.



Seglingsprogram 2021
Gefle Segel Sällskap
juni + aug. Torsdagscup

3, 10, 17  juni, 
5, 12, 19, 26  augusti,
2 september

4 sept. Final Torsdagscup

21 aug. GSS Högtidsregatta 
27‐29 aug. NM 2.4mR
18‐19 sept. Grand Prix för RS Tera och RS Aero

Segelklubben Surfing
…‐… juni  Nattracet
… augusti  Granskärsregattan

DM för SRS =   Surfings Nattrace  
+   GSS Högtidsregatta  
+   Surfings Granskärsregatta. 

2 av 3 räknas.



Säsongens händelser
BOMMAR

Montering:  lördagen den 24 april.
Upptagning: lördagen den 23 oktober

SJÖSÄTTNING/UPPTAGNING HUSSE
Sjösättning:    lördagen den    8 maj start.
Upptagning:   lördagen den 25 september.

GSS ARBETSDAGAR
Vårens   arbetsdagar:   15 - 16 maj   och
höstens arbetsdagar:   25 ‐ 26 september.

MIDSOMMAR
Inget midsommarfirande på Husse!

GSS SEGLARSKOLA 
Vecka 25: sön‐tors 20 juni ‐ 24 juni
Vecka 26: mån‐fre 28 juni ‐ 2 juli
Vecka 27: mån‐fre       5 juli  ‐ 9 juli

HÖSTMÖTE
I samband med finalen för torsdagscup den 4 september
har GSS sitt höstmöte med lite grill och prat. Välkommen!



DAGORDNING
… … …

§ 21 Övriga frågor.

• Fly Away ‐ H‐båt S255.
• SeGla ut tillsammans
• . . .







• Stort tack Markus Danielsson, Kyan European Sailing League.
• Kappseglingsträning tisdagar 17:30 from 4 maj med

regler och båthantering.
• Fri träning torsdagar kl 18:00 from 6 maj förutom när det 

är torsdagssegling.
• Vi håller på september ut med undantag av juli.
• Att en besättning ställer upp i ”Kval till allsvenskan” i oktober.
• Arrangera några sprint seglingar. 

Se gla ut tillsammans! 



DAGORDNING
… … …

§ 21 Övriga frågor.

• ...
• Avtackning
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