
  

 

      

 
ORDFÖRANDEN HAR ORDET                                                                    . 
Hej! 
Jag ser verkligen fram mot ett nytt härligt år med Gefle Segel 
Sällskap. Vi har redan rivstartat säsongen och har hela årets  
arrangemang på plats! Mycket arbete ligger bakom detta som vi 
tillsammans åstadkommer. Tack för allt ni bidrar med! Det är en 
spännande och rolig säsong som nu ligger framför oss med ett 
fullspäckat program innehållande event, seglingstävlingar och 
gemenskapsaktiviteter där No Emission Race sticker ut lite extra. 
Jag är glad att så många medlemmar är engagerade i Gefle 
Segel Sällskap och skapar den välkomnande miljö som vi har.  
Det bidrar till att vi är den självklara mötesplatsen på Norrlandet, 
för ungdomar och andra boende i närområdet. Alla medlem- 
mars tankar, idéer och visioner behövs i Gefle Segel Sällskap.  
Jag tror att föreningsliv är någonting attraktivt och på fram- 
marsch för människor vill vara del av en vision, ett budskap och 
en gemenskap. Gefle Segel Sällskaps samlade kraft kommer som 
alltid från medlemmarna. Så åter igen, stort tack för att ni bidrar till 
en bra verksamhet genom ert engagemang!  
 
Årsmötet kommer i år att hållas 
den 23 februari klockan 19.00 
på Silvanum men även digitalt. 
Länk för digitalt deltagande 
läggs ut på hemsidan i god 
tid. Varmt välkomna 
till årsmötet! 
 
Var stolt över 
Gefle Segel Sällskap! 
Carl-Magnus Sångeclint 

ordförande 

 

SJÖSÄTTNING/UPPTAGNING HUSSE 
Sjösättning:   lördagen den 7 maj start. 
Upptagning:  lördagen den 24 september. 
Se GSS hemsida för mer information och ev. ändringar. 
 

GSS ARBETSDAGAR 
Vårens   arbetsdagar:   21 - 22 maj   och 
höstens arbetsdagar:   24 - 25 september. 

Montering av bommar vecka 14. 
Upptagning av bommar vecka 41. 
 
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. 

 
JUNIORSEKTIONEN 
Nu är det snart seglingssäsong och juniorseglingsdags igen. 
Vi kommer att hålla våra populära seglarskolor även i som-
mar. Förhoppningsvis så blir det en bra, fin och coronafri 
sommar i år. 

Andrea Gleerup 

junioransvarig 
 
 
JUNIORTRÄNING 
Vi räknar med att starta träningarna under april / maj, 
onsdagar och lördagar för att senare under sommaren 
köra 2 veckodagar (tisdagar/torsdagar) samt helg.  

Vi hoppas att ytterligare utöka kappseglingsgruppen. 
Baserad på nivå på seglarna och antal, kan det bli 2 st. 
Vi hoppas även kunna genomföra träningshelger med 
externa tränare. 
//Anders Edin 

 
GSS SEGLARSKOLA  
1:   mån-fre 13 juni - 17 juni 
2: sön-tors 19 juni - 23 juni 
3: mån-tors 27 juni - 30 juni 
4: mån-tors   4 juli -   7 juli 
5: mån-fre   8 aug - 12 aug 
 
Se mer information på GSS hemsida  
www.gss.nu 

 

 
 
 
 
 
FÖRSLAG PÅ GSS SEGLINGSPROGRAM  2022 
Torsdagscup: 2, 9, 16 juni  och  4, 11, 18, 25 augusti 
  samt den 1 september med 
  FINAL den 3 september.  
14-15 maj CB 66 Ranking Regatta  
22 maj Vår-racet (ny segling!) 
19 juni Midsommar-regattan  
2-3 juli GP RS Aero och RS Tera 
8-10 juli Seglingens Helg med 
  No Emission Race – SM och NM 5o5 
6 aug. SM kval Sprint CB66  
7 aug. GSS Högtidsregatta  
19-21 aug. SM  Neptunkryssare  samt 
  Rankingsegling 2.4mR  
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KALLELSE TILL GSS ÅRSMÖTE 2022  

Välkommen till GSS årsmöte 
onsdag den 23 februari kl 19.00 på  Silvanum  

alternativt digitalt  
( länken hittar du på vår hemsida www.gss.nu)  

 

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  
   faststä l 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 2023.  
§ 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 2022. 
§ 20  Säsongens händelser.  
§ 21 Övriga frågor.  

 
Mötet avslutas med kaffe och smörgåstårta. 

Styrelsen hälsar alla medlemmar välkomna! 
 

  

  


