
 

 

  
 
ORDFÖRANDE HAR ORDET 
Varmt välkomna till höstmötet lördagen 3 september!  
 
Efter ett och ett halvt år som ordförande för Gefle Segel Sällskap känner jag fortfarande en enorm stolthet över att 
jag har fått den förmånen och förtroendet av er. Jag är en person som följer mitt hjärta och gör saker som jag känner 
glädje för. Jag ser att det finns stora utmaningar i Gefle Segel Sällskap, men det som attraherar mig är att jag också 
ser vilka utvecklingsmöjligheter det finns.  

Det är många som har synpunkter och idéer på hur föreningen ska skötas, det är jag van vid och ser det som en 
styrka. Det är bra att vi tycker olika, för det utvecklar Gefle Segel Sällskap. Alla har ett behov av att bli sedda, 
utmanade och av att ha sina målbilder. Jag lägger ingen energi på det som varit, utan fokuserar i stället på framtiden. 
Tiden går inte bara, utan kommer också! 

Vi i styrelsen har en tydlig vision och målbild var vi är om tre år, som vi arbetar efter. Gefle Segel Sällskaps samlade 
kraft kommer som alltid genom medlemmarna - så bidra till en bra verksamhet genom ditt engagemang! Gefle Segel 
Sällskap ska vara en förening man ska känna stolthet, gemenskap och glädje att vara del av. 

Jag vill lyfta fram alla funktionärer som gör att arrangemangen i vår fina klubb möjliga och som gör seglarskolorna så 
populära. Ni är helt fantastiska! Viljan som finns hos er och att allt ideellt arbete ni gör med glädje har gjort att vi i 
sommar kunnat genomföra, inte mindre än, fyra lyckade arrangemang. GP i RS Tera, NM i 505, SM kval i CB66 samt 
SM Neptunkryssare/GP i 2,4.  

Stort tack! 
Carl-Magnus Sångeclint,   
ordforande@gss.nu 

 
 
GSS ARBETSDAGAR 
Höstens arbetsdagar är den 17 - 18 september.  

 
 
UPPTAGNING  
Husse - lördagen den 24 september start kl: 08.00 . 
Se  GSS hemsida  för mer information och ev. ändringar. 

TORSDAGSCUP – FINAL   Lördagen den 3 september 

Rorsmansmöte 10.30      
Start för kölbåtar 11.00 
Start för jollar 11.05 
After Sail  från 13.00   
Prisutdelning  samt  
lottning av Sven Engwalls Seglarstipendium 15.00 
Höstmöte 16.00 
Efter mötet bjuder GSS på en kall buffé    
men föranmälan krävs! Hör av dig till klubbmastare@gss.nu   
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KALLELSE TILL GSS HÖSTMÖTE 2022 
Välkommen till Gefle Segel Sällskaps höstmöte 

lördagen den 3 september kl: 16.00 klubbhuset, Husse. 
 

Dagordning  
§ 1 Mötets öppnande  
§ 2  Frågan om mötets behöriga utlysande  
§ 3  Val av ordförande för mötet  
§ 4  Val av sekreterare för mötet  
§ 5  Val av två justeringsmän, tillika rösträknare, 
  att jämte ordföranden justera protokollet  
§ 6  Fastställande av dagordningen  
§ 7  Förslag på seglingsprogram 2023 
§ 8  Arbetsdagarna 
§ 9 Ny restauratör till säsongen 2023 
§ 10  Utveckling av seglingen 
§ 11  Ekonomi  
§ 12  Övriga frågor  
§ 13  Mötet avslutas 

 
Förslag på hur en ny restauratör ska driva restaurangen 

i vårt klubbhus mottages tacksamt, mejla styrelsen@gss.nu 
 

          VÄLKOMMEN!  
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