VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2017
STYRELSEN
Styrelsen har under året haft följande sammansättning:
Ordförande
Vice ordförande/Informationsansvarig
Kassör
Sekreterare
Seglingsansvarig
Klubbmästare
Anläggningsansvarig
Junioransvarig
Suppleant
Ledamot

Bo Narving
Linda S. Gunnarsson
Mikael Berggren
Helena Peterson
Thomas Eriksson
Marita Elfstrand
Jesper Olsson
Andrea Gleerup
Maud Landström
Rickard Lindstrand

Styrelsen har under året hållit 11 protokollförda styrelsemöten. Årsmötet hölls den 15 februari på Silvanum i närvaro
av 42 medlemmar!! Det sista vårmötet, som beslutande möte, hölls den 26 april. Det nya beslutande höstmötet hölls
den 2 september i samband med seglingsavslutningen. Sista styrelsemötet för året var den 13 december, vilken avslutades med en uppskattad middag för styrelsen med respektive på Golfrestaurangen. Middagen var också ett tack till
styrelsen för ett väl utfört arbete.
Klubben hade vid årets slut 586 medlemmar. I medlemsantalet ingår 3 hedersmedlemmar och 110 juniorer.
Bo Narving
Ordförande
SEGLING
Vi har under 2017 arrangerat Rankingsegling för 2.4, torsdags cup och Högtidsregatta vilket varit uppskattat av seglarna.
Rankingseglingen för 2.4 10-11 juni samlade 20 båtar varav 4 från GSS. 7 seglingar genomfördes och vann gjorde
Hans Asklund från WSS med vår egen Lennart Heselius på 2:a plats. Torsdagcupen genomfördes med 6 seglingar
under 5 torsdagar från 3/8 (alla med avslutande ärtsoppsmiddag) och finalen 2/9. Vi körde i år efter den nya SRStabellen. Totalt deltog 24 båtar med 10-15 deltagande varje segling och vann gjorde Roger Larsen. Högtidsregattan
hölls 12 augusti, hade 11 deltagare och vanns av Kenneth Johansson.
Grattis alla seglare och ett stort tack till alla funktionärer som gjort det möjligt att arrangera dessa seglingar!
Thomas Eriksson
Seglingsansvarig
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KLUBBMÄSTERIET
Den 15 februari startade GSS året med ett årsmöte på Silvanum. Efter mötet, som i år var ganska välbesökt, bjöds
det på kaffe och smörgås samt möjlighet till pratstund. Den 26 april hölls GSS sista Vårmöte. Från och med nästa år
kommer det att ersättas av Höstmötet i samband med Torsdagscupfinalen. Det bjöds på go-fika till minglet efter
mötet. Vår första stora regatta var den 10 - 11 juni. Ett 20-tal båtar deltog i 2.4mR Ranking.
Båda dagarnas segling avslutades med att GSS bjöd på grillkorv med tillbehör, ett mycket uppskattat initiativ
av såväl seglarna som funktionärerna. På lördagen ägde den trevliga Regattamiddagen rum.
Traditionellt midsommarfirande på Husse. Ett stort TACK till Göran Löhman som hjälpte oss med björkris. Stången
kläddes av den vana gruppen. Tusen tack till er! Vi är glada för alla händer vi får och hoppas varje år på att få se några
nya, skam den som ger sig. Barn och vuxna kom till lekarna och dansen som ackompanjerades av Walle på gitarr. 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 närvarande juniorerna och vanns av Oscar Johansson, grattis!
GSS Högtidsregatta gick av stapeln den 12 augusti. Efter en härlig dag på sjön kom man iland till en lika härlig After
sail med grillning och prisutdelning. Tyvärr var det för få anmälningar till regattamiddag som fick ställas in.
Fem gånger under augusti månad seglades det torsdags cup med tillhörande ärtsoppa i klubbhuset. Lördagen den 2
september var det final. Efter säsongens sista seglingen minglades det på land under After Sail och innan middagen,
som Alex ordnade i annexet, hade GSS sitt Höstmöte. En tillställning som kommer att bli en vana!
Vi har så smått börjat att strukturera upp VM för 2.4mR 2018, dock mycket kvar att ordna.
Vår restauratör Alex har satsat på en pizzaugn, så under sommaren bakades det kvalitetspizzor för fullt. Här kunde
man bl.a. beställa en ”Huseliiharen special” med musslor och räkor.
Den 7 oktober 2017 lämnade vår kära klubbmästare Marita Elfstrand jorden och havet. Hon lämnar efter sig en sjö
av glada minnen och kommer att vara mycket saknad. Tack Marita för all kärlek och engagemang i GSS!
Styrelsen avslutade
Tack för i år!

året
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med
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Golfrestaurangen.

Linda S. Gunnarson
V. Klubbmästare
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 69 758 (114 178) kronor efter avskrivningar. Egna kassan och bankmedel uppgick vid räkenskapsårets slut till 136 915 kr plus depositioner/avskrivningskonto om 125 953 kr och avräkningskonto övriga fonder 336
kr. Långfristiga skulder 1 936 172 kr.
Investeringar har under året gjorts i bryggor och bommar för 410 897 kr. Denna investering kommer att skrivas av
på 15 år.
Eftersom klubben gjort stora investeringar under ett antal år kommer resultatet att påverkas av stora avskrivningar
under många år fram över. Vår ekonomi är trots stora investeringar god. Tack vare stora ideella krafter så klarar vi
finanserna.
Mikael Berggren
Kassör
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ANLÄGGNINGSKOMITTÈN
Under de kalla månaderna i början av året planerades det för inköp av Y-bommar till östra hamnen samt en ny
betongbrygga på ca 15 meter. I Västra hamnen gjordes det inmätningar av botten för att anlägga en ny sjösättningsramp.
Under april påbörjades rivning av delar av den gamla stenkistan i västra hamnen.
Maj månad var det full aktivitet på stora bryggan, tryckimpregnerade plank monterades på befintlig brygga samt fästen
för kommande Y-bommar.
På stenkistan vid prickboden monterades det form med tillhörande armering samt ett fäste för den nya betongbryggan.
Tom rör för elkabel schaktades ner från befintligt elskåp till segelboden i västra hamnen.
Lågvatten inväntades för schaktarbeten för den nya sjösättningsrampen. Den del av rampen som ligger på land armerades och åter igen inväntades lågvatten för gjutning av sjösättningsrampen. När dagen för gjutning kom var det
många medlemmar som deltog med spadar och skottkärror. Den nya betongbryggan levererades och monterades
samt 4 stycken betong sektioner ytterligare till den del av rampen som ligger i vattnet.
Inför arbetsdagarna på våren hölls ett möte med bryggvärdar, markvärdar och planvärdar för att planera årets arbetsdagar.
Arbetsdagarna 20 och 21 maj var det mycket i görningen. Det monterades Y-bommar, en del kläddes in med trall
virke, det skrapades och målades lite här och där, bland annat prickboden, gäststugorna, räcket runt soptunnorna
samt staketet mot parkeringen. Hängrännor rensades från löv och barr. Taket på prickboden skulle lagas men eftersom ett fågelpar hade tagit taket i besittning så bestämdes det att taket får lagas på höstens arbetsdagar istället.
Bojar flyttades samt en del drogs iland för upplockning med hjälp av grävmaskin.
Altanen med tillhörande räcke vid restaurangen byggdes ut hela vägen till restaurangkökets yttervägg och en härlig
bänk byggdes mot husväggen där vårsolen säkerligen kommer att göra platsen populär.
Även inför höstens arbetsdagar hölls ett möte med bryggvärdar, markvärdar och planvärdar.
På höstens arbetsdagar 16 och 17 september var åter listan lång med saker som skulle fixas.
Flytbryggor togs upp och jollerampen stuvades undan. Skorstenen på prickboden plockades bort och ersattes med
tegelpannor. Y-bommar kompletterades med trall. Buskar och sly röjdes bort och uppställningsplanen sågs över inför
uppställning av båtar. Marken vid klubbhuset där soptunnorna står justerades med ett jämnt lager med väggrus. Senare
under hösten togs Y-bommarna upp i västra hamnen.
En ny luftvärmepump monterades i annexet.
Slutligen stängdes vattnet av och Huseliiharen gick i vintervila i väntan på en ny säsong.
Jesper Olsson
Anläggningsansvarig
JUNIORSEKTION
GSS juniorer hade ett aktivitets fyllt 2017. Det började lite trögt med en ovanligt kylig och ruggig vår vilket fördröjde träningsstarten ända in i slutet av maj. Egentligen kom inte säsongen på gång på allvar förrän i samband med
seglarskolestarten i juni. Till denna säsong har GSS investerat i ytterligare fem begagnade RS Tera för seglarskolans
räkning samt två optimistjollar. Den första nybörjarkursen var fulltecknad och det seglades mycket under den
första seglarskoleveckan. Även veckan efter midsommar kom många hugade nybörjare. Fortsättnings- och kappseglingskursen i augusti lockade tyvärr inte så många barn- och ungdomar som vi hoppats på. Analysen är att många
som ville gå tyvärr var upptagna med bland annat hockeyskolan på Gavlerinken. Eftersom vi ändå hade ett bra och
gynnsamt väder gjorde vi om veckan till ett träningsläger för de ungdomar som var anmälda till klassmästerskapet i
RS Tera helgen därpå. Det blev ett lyckat koncept och vi kom väl rustade till Ljungskile.
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Tävlingssäsongen 2017 var en mycket spännande sådan för våra juniorer. Erik och David Wahlberg hade under vintern blivit uttagna att representera Sverige i en ungdomstävling i samband med att America´s Cup-finalen avgjordes
på Bermuda. Under midsommarveckan bar det av och förutom en massa spännande aktiviteter tillsammans med de
övriga ungdomarna från hela världen, tävlade man i Hobie Wave på samma vatten som de stora AC-båtarna. Det
blev närkontakt med Oracle vid ett flertal tillfällen till ungdomarnas stora förtjusning. Bröderna slutade sexa i tävlingen och fick sedan uppvisningssegla framför den stora tribunen under finalen mellan Oracle och Emirates Team
New Zeeland. Taggade av detta seglade Erik och David sedan VM i RS Feva i Medemblikk, Nederländerna. Trots
mycket strul med båten lyckades de ta sig in i silverfinal där de klättrade närmare 50 placeringar och blev näst bästa
svenskbåt.
Den största bedriften 2017 var nog ändå GSS juniorers deltagande i klassmästerskapet i RS Tera i augusti där vi
ställde upp med hela sju seglare. Det var totalt närmare 30 Teror på startlinjen vilket innebär att båten får SM-status
2018. Klassmästare blev Erik Wahlberg, GSS som i lättvinden seglade ifrån allihop. Övriga deltagare gjorde stora
framsteg under mästerskapet och seglade bättre och bättre. Dagen efter ställde alla upp i Lilla Tjörn Runt som var
en kul upplevelse med tuffa fighter mellan Terorna runt ön. Jättekul att se allas framsteg under helgen.
Nu laddar vi för en ny fartfylld seglarsäsong och hoppas att fler juniorer vill komma och segla med oss.
Andrea Glerup
Junioransvarig
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!!!
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