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i GMSS. Att det finns medlem-

mar i förskingringen som, när det 

behövs, ställer upp och ”drar sitt 

strå till stacken” har jag också 

fått erfara. I övrigt och inte minst 

har Sällskapet en god och väl-

ordnad ekonomi. Årets verksam-

heter har, hittills, om inte nått ”all 

time high,” utfallit till full belå-

tenhet vilket, naturligtvis, bådar 

gott för framtiden. Avslutar med 

att redan nu tacka vår avgå-

ende ”seglarskolekommendör” 

för hans ovärderliga insatser un-

der många år. Bengt lämnar 

över till en ny ledning med bred 

erfarenhet av Skolan och dess 

verksamhet.  

Ordföranden har ordet 

I början av maj fick jag, något 

överraskad och glad, frågan om 

jag kunde tänka mig ett uppdrag  

i styrelsen för GMSS. Jag förstod 

att det var ”lite bråttom”. Efter att 

närmare bekantat mig med Säll-

skapet och en kortare betänketid 

svarade jag ja.  Vid årsmötet den 

16 maj valdes jag till styrelseord-

förande i Sällskapet för det kom-

mande verksamhetsåret.  Valbe-

rednings presentation av  min per-

son, som fanns och finns att läsa i 

den här publikationens förra ut-

gåva, får räcka tills vidare. Efter 

de månader som gått har jag, 

med råge, fått bekräftat att jag 

hamnat i en mycket god omgiv-

ning. GMSS styrelse består av idel 

engagerade och positiva 

”medarbetare”. De flesta med en 

lång erfarenhet av styrelsearbetet 

Magnus Sillén ny ordförande GMSS 

Välkommen till GMSS Tidningen nr 3 2020 
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Protokoll från GMSS årsmöte 2020 

2020 års årsmöte genomfördes digitalt. Inbjudan skickades till de medlemmar som 

den 12/5-2020 var registrerade i Kansliet on line med betald medlemsavgift. Röst-

ningen påbörjades 12/5 och avslutades 16/5. 68 svar registrerades varav tre un-

derkändes pga. dubbelröstning. Möteshandlingarna skickades ut i GMSS tidningen nr 

1 2020 tillsammans med kallelsen och en länk till röstningsförfarandet (Survey Mon-

key) 

1. Mötets öppnande. 

Mötet öppnade i och med att röstningsförfarandet påbörjades. 

2. Val av ordförande och sekreterare för mötet (utgår pga mötesformen) 

Protokollet har skrivits av Svante Rosén 

3. Val av två rösträknare jämte protokolljusterare 

Mötet valde Lennart Lundvik och Fredrik Holmén att räkna röster och justera 

protokollet. 

4. Fråga om mötet är vederbörligen utlyst. 

Mötet svarade ja. 

5. Fastställande av dagordning. 

Den föreslagna dagordningen fastslogs. 

6. Fastställande av röstlängd. 

Röstlängden fastslogs till de som deltagit i omröstningen, 65 personer. 

7. Styrelsens verksamhetsberättelse och årsredovisning. 

Fanns att läsa i GMSS tidningen nr 1-2020 

Protokoll från Årsmötet 2020 
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8. Revisionsberättelse. 

Fanns att läsa i röstningsformuläret 

9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen 

Mötet beslöt att ge styrelsen ansvarsfrihet. 

10. Fastställande av budget och årsavgift. 

Fastställdes enligt styrelsens förslag. 

11. Val av styrelse och övriga funktionärer för kommande verksamhetsår. 

Samtliga valdes enligt valberedningens förslag 

 

Ordförande. 

Magnus Sillén   Nyval  Vald till 2021 

Ordinarie styrelseledamöter: 

Kristina Andersson Kassör  Nyval  Vald till 2022  

Lennart Lundvik    Omval  Vald till 2021 

Svante Rosén    Omval  Vald till 2021 

André Grähs    Nyval  Vald till 2022 

Sittande styrelseledamöter: 

Ulf Camitz     2019  Vald till 2021 

Bengt Gustavsson   2019  Vald till 2021 

Fredrik Holmén   2019  Vald till 2021 

Styrelsesuppleanter (väljs på ett år) 

Alexander Grähs   Omval 

Istvan Von Polgar   Omval 

Peter Criborn   Nyval 

Max Holmén    Nyval 



 

 

Revisorer 

Vivianne Hållinder    2019  Vald till 2021 

Monica Öhman    Omval  Vald till 2022 

Annelie Ljungblad (supl.)   Nyval  Vald till 2021 

 

12. Val av valberedning. 

Valdes enligt valberedningens förslag 

Staffan Engelbrektsson   Omval  Vald till 2021 

Calle Eriksson    Omval  Vald till 2021 

 

13. Övriga frågor 

Inga övriga frågor ställdes i formuläret 

14. Mötets avslutning och avtackning av avgående funktionärer 

 Mötet avslutades i och med att röstningen stängde. 
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R U B R I K  P Å  N Y H E T S B R E V E T  

Vi hade, trots utmaningar, en framgångsrik säsong. Utmaningarna var 

Coronviruset och dåligt väder.  

Coronaviruset hanterades av lärarna som bearbetade RF:s och SSF:s re-

kommendationer så att de passade vår verksamhet. Det innebar undervis-

ning utomhus, avstånd (så gott det gick) och tvätta händerna varje morgon 

i hängrännan som Ulf och Abbe satte upp. Alla vårdnadshavare fick ett 

särskilt brev med information och instruktioner, bl.a. att inte komma till 

Seglarskolan om symptom förekom. Avgiften skulle då betalas tillbaka. En 

deltagare stannade hemma och en privatkurs fick avbrytas p.g.a. detta. 

Det dåliga vädret med regn och framförallt hårda vindar blev en utma-

ning och vi fick se många kapsejsningar. Vi höll 8 grundkurser med 64 

deltagare, 3 fortsättningskurser med 32 deltagare, 1 kappseglingskurs 

med 8 deltagare, 1 vuxenkurs med 5 deltagare och 2 privatkurser med 6 

deltagare. 

SEGLARSKOLAN 2020 
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Trots Coronaviruset och osäkerhet om vi skulle kunna starta, som gjorde att vi låg lågt 

med marknadsföringsåtgärder, och det hårda vädret, slutade säsongen med ett del-

tagarantal på 115, vilket är det näst högsta i Seglarskolans historia efter fjolårets 

124. 

Ledarna/lärarna är de som gör att Seglarskolan fortsätter att expandera och utveck-

las. Under året har tre nya huvudledare utbildats och tre nya hjälpledare deltog.  

Seglarskolans ledarskap förändras till nästa år. Bengt Gustavsson som varit ansvarig 

för verksamheten i fem år, avgår, och Ulf Camitz, Istvan von Polgar och Kristina An-

dersson driver Seglarskolan vidare mot nya horisonter!  

SEGLARSKOLAN 2020 
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SKÖTBÅTEN 
Det går framåt med raska steg i verkstan på Sjöfartsmuséet där Föreningen Allmogebåtar 

håller på med renoveringen av GMSS skötbåt.  Nya bord  basas och passas in med stor 

hantverksskicklighet. Besök gärna arbetslaget på torsdagar om du vill se hur arbetet fortskri-

der eller kanske rent av vill vara med och jobba på båten 

 



 

 

teter som du är anmäld till och betalstatus på ev 

fakturor och medlemsavgifter. 

Om du har problem med att aktivera ditt med-

lemskonto kan du maila till medlem@gmss.nu så 

kontaktar vi dig och hjälper till. 

Som medlem i GMSS har du tillgång till många 

förmåner hos våra sponsorer i Grisslehamn 

med omnejd. För en komplett och aktuell lista 

besök vår hemsida www.gmss.nu. 

På hemsidan har du tillgång till ditt eget med-

lemskonto, där du bl.a. kan anmäla dig eller 

dina barn till seglarskolans kurser eller till våra 

andra aktiviteter.  Där kan du också se alla 

uppgifter som vi har om dig och ändra på dem 

om du flyttar, byter telefonnummer eller e-

postadress. Du ser också alla kurser och aktivi-

Ekbacksvägen 9 

76456 Grisslehamn 

www.gmss.nu 

E-post info@gmss.nu 

www.gmss.nu 

E-post: info@gmss.nu 

GMSS bildades 1979 för att främja båtlivet kring 

Väddö och Singö och bidra till ökad sjösäkerhet. Vi är 

idag närmare 500 medlemmar.  

På den västra sidan av Grisslehamn ligger vårt klubb-

hus och vår gästhamn. Klubbhuset har ett mycket 

vackert och idylliskt läge längst in i Ornefjärden. I 

vårt hus finns bl a den populära krogen Nya Ångbåts-

bryggan om sommaren samt utställning och försälj-

ning av konsthantverk och bildkonst/måleri.  

Klubben anordnar seglarskola certifierad av Svenska 

Seglarförbundet för barn, ungdomar och vuxna varje 

sommar och på vintrarna är isseglingssektionen ak-

tiv. 

Jolle/isjakt centrum ligger innanför Ångbåtsbryggan i 

Grisslehamn  

Grisslehamns Motor - & 

Segelsällskap 

Medlemsinformation 

Bildtext som beskriver bilden. 


