ORDFÖRANDEN HAR ORDET
Ännu en seglingssäsong har genomförts som gett eko ute i landet. Klubben är eftertraktad som arrangör
och styrelsen vill passa på att tacka alla som medverkat vid olika tävlingar. En förutsättning för lyckade
arrangemang är att klubben har tillräckligt med funktionärer. Till nästa säsong måste vi alla hjälpas åt
så att årsmötet kan tillsätta såväl vakanta som nya platser i styrelsen. Kanske kan just Du erbjuda dina
tjänster något eller några år.
Efter beslut på vårmötet genomfördes ett försök med vakthållning. Meningarna har gått isär om nyttan
av denna men många goda idéer har framkommit, som kommer att diskuteras i samband med årsmötet.
Ett mindre antal medlemmar kommer vår och höst gärna på arbetsdagarna för att under trevliga och
gemytliga former bidra till skötseln av klubbområdet. Svårigheten att få fler frivilliga att hjälpa till ute på
Husse kvarstår dock. Många säger sig vara beredda att betala för mer service. Jag och många med mig har
ställt upp så mycket vi kunnat men man kommer till slut till vägs ände. Jag återkommer till tidigare förslag
om att ha en kunnig och intresserad person/personer boende på Husse under sommarmånaderna med
övergripande ansvar för klubbområdet och att ge service åt såväl medlemmar som gästbåtar.
Styrelsen arbetar inte i egen sak utan väntar på idéer och förslag från Er medlemmar!
Väl mött på årsmötet 10 februari 2014. Se separat kallelse.

Lars-Göran Löhman
ordförande

ADRESSÄNDRING, NY BÅT, NYTT JOBB ELLER NY TELEFON?
Hej medlem har du flyttat? Bytt båt? Bytt arbete? Bytt telefonnummer?
Bytt mailadress? Kom ihåg att meddela GSS om eventuella förändringar.
Skicka ett kort, mail eller slå en signal.
Mailadress: kassor@gss.nu eller
styrelsen@gss.nu
Telefon:
070- 315 18 46.
Det blir problem om vi inte kan nå dig med information eller om din båt
inte längre får plats på din gamla plats.
GSS har fått ny adress då Gästriklands Idrottsförbund flyttat:
Gefle Segel Sällskap
c/o Gästriklands IF
Box 975
801 33 Gävle

NATTVAKT PÅ ”HUSSE”
Först en liten resumé.
På vårmötet 2013 togs beslut om att vi skulle göra ett försök med att införa vaktgång på Husse lika som
på Fliskär. I mitten av augusti månad skickades mail till alla med fast båtplats på ”Husse”. Mailet
innehöll de första instruktionerna om hur detta skulle gå till. Vaktlistor bifogades i tre format för att de
flesta skulle kunna läsa dessa. Inköptes en Agenda/veckokalender för att kunna skriva in och
kommentera vad som ev. händer och även anteckna förslag till förbättringar. Ficklampor för att kunna
lysa sig fram i mörkret, inte som vapen. En pärm med en del övrig information och vaktlistor. En mindre
kaffebryggare inköptes för att underlätta kaffebryggning. På startdagen den 19 augusti införskaffades
bullar, kaffe, smörgås med pålägg. Nu var allt klart och förberett.
Vad hände?
De flesta infann sig i enlighet med vaktlistan, de som inte kom kan vara brist i information. Alla har inte
mail eller kommer ihåg att rapportera ändringar av mail-adresser.
Följande datum var obemannade:
30/8 en person, 31/8 en person, 6/9 tomt, 11/9 en person, 21/9 en person,
23/9 tomt fel i vaktlistan, 24/9 en person, 27/9 en person.
Alla andra dagar var det bemannat. 81 % av dagarna fungerade de.
En hel del synpunkter och kommentarer har inkommit:
Många kommentarer om belysningen på bryggor och hus som inte fungerar.
Husbilar på uppställningsplan.
Segel som blåste upp/slet sig.
Bilar på området.
Båtgäster kommer sent undrar var man skall betala.
Övernattning i båt.
Personer i Annexet satt och åt?
Värmepumpen låter illa.
Fest i restaurangen.
Många tycker att det är jobbigt med vaktgången,
speciellt om man skall arbeta dagen efter vilket flertalet ska göra.
Personer som uteblir utan orsak bör få böta liknande som på Fliskär (2000 kr).
Förslag till förbättringar:
Förbättring/översyn av samtliga befintliga belysningar, belysning som finns skall fungera.
Strålkastare med rörelsevakt sätts upp på strategiska ställen.
Avstängning för biltrafik på vissa ställen.
Efter upptagningen på hösten kunde planen stängas av för biltrafik.
Bom med lås vid infarten till GSS område för att förhindra infart på området.
Inhyrt vaktbolag?
Undertecknad vill att årsmötet tar beslut i denna fråga.
Ska vi fortsätta att gå vakt?
Investering i åtgärder för att försvåra eventuella stölder utifrån de förslag som inkommit?
Gävle den 6 januari 2014

Bo Narving

GSS JUNIORVERKSAMHET 2013
Det har varit en fin vår sommar och höst för GSS juniorverksamhet. De första jolleträningarna genomförde
vi då isen släppt och jollebryggorna lagts i. Det var i mitten på maj och ett troget gäng seglade varje torsdagskväll fram till skolorna slutade i början på juni.
Seglarskoleverksamheten startade veckan innan midsommar med ett fullsatt nybörjarläger och fortsatte
med ett fullsatt nybörjar/fortsättarläger veckan efter. Kappseglingslägret lockade ett 10-tal deltagare som
fick bra coachning av ledarna. Veckan avslutades med en regatta där alla uppmärksammades för sina
prestationer. Pris delades ut för bästa uppsegling, sportsligaste manöver, snyggaste räddning från att
kapsejsa o.s.v.
Under de tre seglarskoleveckorna passade vi på att eftermiddagsträna med vår juniorgrupp för att locka
deltagare från lägren till att fortsätta med segling som sport.
I samband med skolstarten återupptog vi våra torsdagsträningar igen och vi körde även en torsdagsseglingscup för optimistjollarna. Vi hade sedan prisutdelningen i klubbhuset till de vuxna torsdagscupseglarnas jubel och applåder.
Vi avslutade sedan säsongen på Husse med DM i optimist där Sandvikens SS bjöds in. Totalt deltog 10 st
optimistseglare och en Zoom8 i arrangemanget som även innehöll en klubbkamp där förutom seglingsresultatet en frågesport och en båtbyggartävling ingick. GSS vann övertygande alla grenarna och jag gissar
att Sandviken är riktigt revanschsugna.
Under året har ett stort antal föräldrar och ungdomar varit engagerade i juniorseglingsverksamheten. Utan
er stannar verksamheten och jag vill därför passa på att rikta ett stort tack till ALLA som hjälpt till på olika
sätt. Jag har goda förhoppningar om att 2014 blir ytterligare ett år av tillväxt för juniorseglingen i klubben!

Andrea Gleerup
Juniorsektionen

KALLELSE TILL GSS ÅRSMÖTE 2014
Välkommen till Gefle Segel Sällskaps årsmöte
måndagen den 10 februari kl 19.00 på Scandic Väst.
De 40 första får smörgås och kaffe!
DAGORDNING
§ 1 Årsmötets öppnande.
§ 2 Fastställande av röstlängd för mötet.
§ 3 Val av ordförande och sekreterare för mötet.
§ 4 Val av två justeringsmän, som vid behov även är rösträknare,
att tillsammans med ordföranden justera årsmötets protokoll.
§ 5 Fråga om mötets behöriga utlysande.
§ 6 Fastställande av föredragningslista.
§ 7 Styrelsens verksamhetsberättelse samt
resultat‐ och balansräkningen för det senaste verksamhetsåret.
§ 8 Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste
verksamhetsåret.
§ 9 Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen samt fastställande av balansräkningen.
§ 10 Redovisning av juniorverksamheten.
§ 11 Fastställande av verksamhetsplan samt behandling av budget
för det kommande verksamhets‐ och räkenskapsåret.
§ 12 Fastställande av medlemsavgifter.
§ 13 Val av ordförande i styrelsen för en tid av ett år.
§ 14 Val av styrelsens ledamöter och suppleanter i styrelsen,
i enlighet § 25, för en tid av två år.
§ 15 Val av två revisorer och två revisorsuppleanter för en tid av ett år.
§ 16 Val av ledamöter i valberedningen, enligt med § 36, för en tid av ett år.
§ 17 Behandling av inkomna frågor.
§ 18 Övriga ärende som styrelsen vill att årsmötet ska fatta beslut om
- Vaktgång Husse.

Styrelsen hälsar alla medlemmar välkomna!

