
ORDFÖRANDEN HAR ORDET    
Hej! 
Det går åter mot ljusare tider och ett nytt spännande seglings-
år ligger framför oss. Under 2023 finns mycket på agendan för 
GSS. Vi kickar igång säsongen med ”Allt för sjön” i Älvsjö-
mässan den 12/3 och 19/3, där Gefle SS kommer att synas 
som en segelklubb som lever, verkar och har en långsiktighet. 
Vi deltar på stora scenen för att berätta om miljövänliga 
segelevenemang, som en plattform för att visa upp hållbara 
framtida lösningar. Vi delger våra erfarenheter från No 
Emission Race och planerna för våra framtida segel- 
evenemang. Vi kommer även att samtala om hur vi tror att 
morgondagens segelevenemang kommer att gestalta sig. 
Fantastisk rolig och spännande plattform för oss att stärka 
Gefle SS identitet samt att synas som en modern idrottsklubb 
med visioner, handlingsplaner som tänker långsiktigt. 

Nytt för säsongen är också att Peter Molin, som även driver 
Peters Sjökrog i Vårvik, tar över som restauratör på Gefle Segel 
Sällskap och återtar namnet Huseliiharen restaurang. Vi 
önskar honom varmt välkommen och är glada över att vi delar 
samma vision om hur Gefle SS ska utvecklas till naturlig och 
hemsamlingspunkt där såväl medlemmar som folk i grann-
skapet kan känna sig hemma. Restaurangen – som får 
karaktären av en kvarterskrog, med en bred och havsinspi-
rerad meny – är en viktig del i detta. 

På tävlingsfonten äger No Emission Race rum under fyra dagar 
i augusti, där eventet de två första dagarna visas upp på 
Stortorget i Gävle och följs av SM sprintkval i CB66 på Husse. 
Över lag blir segeltävlingarna något färre i år, och i stället blir 
det mer fokus på gemenskap och trivselaktiviteter. Utbildning 
av ledare, funktionärer samt seglare är ett annat prioriterat 
område. Vi kommer även att anordna kustskeppar- och 
skärgårdsskepparkurser samt SRC (VHF-certifikat), med 
examination på GSS. Kursstart och mer information kommer 
inom kort. Håll utkik på vår hemsida www.gss.nu . 

Ett annat projekt är att färdigställa infarten och parkeringen 
för att ge besökare ett mer välkomnande möte. Även jolle-
planen ska förbättras så att logistiken fungerar smidigare och 
området utnyttjas bättre, vilket också innebär att vi kan växla 
upp till större evenemang. 

Låt oss fortsätta på den inslagna vägen; att värna vårt älskade 
hav, bygga gemenskap och ha roligt tillsammans. Låt oss göra 
2023 till året då vi seglar ännu mer. Året då vi bjuder in våra 
vänner, klubbkamrater och ungdomar i klubben. Året då vi 
deltar i fler tävlingar men framför allt, upplever seglingsglädje 
ihop!! 

Sist men inte minst vill jag ta tillfället i akt att gratulera våra 
seglarvänner i SK Surfing – som fyller 100 år. 

Gefle Segel Sällskap! 
Carl-Magnus Sångeclint 
ordförande 

    JUNIORSEKTIONEN 
Som vi längtar efter våren, vågskvalp och vind i segel! 
Snart börjar säsongen som rymmer både seglarskola  
och jolleträning. 

En vinteraktivitet har vi ändå tänkt att hinna med för våra 
aktiva juniorer samtidigt med ett föräldramöte som på-
annonseras inom kort inför uppstart av säsongen. 

Seglarskola blir det under 3 veckor i sommar: 

GSS SEGLARSKOLA 2023 
1: sön-tors 18 juni - 22 juni 
2: mån-tors 26 juni - 30 juni 
3: mån-tors   3 juli -   7 juli 

Vi hoppas att många barn och ungdomar vill komma till oss på 
Husse och lära sig segla, få vattenvana och ha kul tillsammans 
under trygga och säkra förhållanden. 

JUNIORTRÄNING 
Under april / maj tänker vi starta jolleträningen en kväll i 
veckan som sedan kan utökas med en helgträning över tid. Vi 
rustar upp våra Rs Tera i fint skick och hoppas att fler 
ungdomar ansluter där en vecka i seglarskolan utgör en bra 
grund! 

Vi ser fram emot nyvunnen vänskap, utveckling och framsteg, 
att vi lär av varandra och över generationer. Vi lyckönskar 
också våra kappseglare och välkomnar nya! 
Ett nytt ansökningsförfarande för ersättning av 
junioraktiviteter såsom utbildning, läger, kappsegling införs 
denna säsong, 

Se mer information på GSS hemsida www.gss.nu . 

Vi hoppas på en härlig säsong med både träning och 
kappsegling, glädje och värme ��� 

Maria Palm 

junioransvarig 

http://www.gss.nu/
http://www.gss.nu/


SJÖSÄTTNING/UPPTAGNING HUSSE 
Sjösättning:   lördagen den 6 maj start. 
Upptagning:  lördagen den 23 september. 
Se GSS hemsida för mer information och ev. ändringar. 

Missa inte  
Staffan Gullsbys FÖRELÄSNING på GSS Årsmöte! 
När Ernest Shackleton 1914 gav sig iväg för att korsa den 
Antarktiska kontinenten gick inget som det var tänkt. 
Motgångar och haverier ledde i stället till att allt 
utvecklades till en av historiens stora bragder vad gäller 
överlevnad när alla odds är emot en.  

Om detta i många avseende helt osannolika äventyr 
föreläser Staffan Gullsby. Han är läkare och författare 
och gav hösten 2022 ut boken Mot alla odds, om Ernest 
Shackletons tredje Antarktisexpedition.    

GSS ARBETSDAGAR 
Vårens   arbetsdagar:   13 - 14 maj  samt  21 maj 
höstens arbetsdagar:   16 - 17 september. 

Isättning/montering av bommar, jollebryggorna 
samt våra följebåtar: 22 april   
Upptagning av bommar:   14 oktober.  

Tiden som blir utförd ska skrivas in i en pärm som 
ligger i Annexet eller skickas till  arbete@gss.nu .  
Anger timmar datum samt kommentar. 

FÖRSLAG PÅ Gefle Segel Sällskaps SEGLINGSPROGRAM  2023 

Torsdagscup: - Grön tävling
1, 8, 15 juni  och  3, 10, 17, 24, 31 augusti  med  FINAL den 2 september. 

17 juni Gefle Open 
- Racerbåtstävling

18 juni GSS Midsommar Regattan
- Grön tävling

10-13 augusti No Emission Race 
SM sprintkval CB66 
- Blå tävling

26 augusti GSS Högtidsregatta 
- Grön tävling

2-3 september Rankingsegling 2.4mR
- Blå tävling

Ranking regatta: - Grön tävling
Tävling vardagar, två före semestern, två efter semestern samt en final. 
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KALLELSE TILL GSS ÅRSMÖTE 2023  
Välkommen till GSS årsmöte 

onsdag den 22 februari kl 18.00 på  Silvanum 

18.00 STAFFAN GULLSBY FÖRELÄSER 
om Ernest Shackletons misslyckade Antarktisexpedition 1914 – 1917. 

19.15 GSS ÅRSMÖTE 2023  
DAGORDNING      
§ 1 Årsmötets öppnande.
§ 2 Faststäl lande av röstlängd för mötet.
§ 3 Val av ordförande och sekreterare för mötet.
§ 4 Val av två juster ingsmän, som vid behov även är rösträknare,

 att  t i l lsammans med ordförande justera årsmötets protokoll .  
§ 5 Fråga om mötets behöriga utlysande.
§ 6 Faststäl lande av föredragningsl ista.
§ 7 Utmärkelser
§ 8 Styrelsens verksamhetsberätte lse samt

resultat-  och balansräkningen för det senaste verksamhetsåret .  
§ 9 Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning
          under det senaste verksamhetsåret .  
§ 10 Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen samt

faststäl lande av balansräkningen.  
§ 11 Redovisning av juniorverksamheten.
§ 12 Faststäl lande av verksamhetsplan samt behandl ing av

budget för det kommande verksamhets- och räkenskapsåret.  
§ 13 Faststäl lande av medlemsavgifter för år 2024.
§ 14 Val av ordförande i  styrelsen för en t id av ett  år.
§ 15 Val av styre lsens ledamöter och suppleanter i  styrelsen,
          i  enl ighet § 25, för en t id av två år .  
§ 16 Val av två rev isorer och två revisorsuppleanter för en t id av ett  år.
§ 17 Val av ledamöter i  va lberedningen, enligt  med § 36,

för en t id av ett  år .  
§ 18 Behandl ing av inkomna frågor.
§ 19 Segl ingsprogram 2023.
§ 20  Säsongens händelser.
§ 21 Övriga frågor.

Mötet avslutas med kaffe och smörgåstårta. 
Styrelsen hälsar alla medlemmar välkomna! 


