ORDFÖRANDEN HAR ORDET
Inför årsmötet i februari 2017 uppmanas alla medlemmar komma med
synpunkter på vilka frågor styrelsen ska koncentrera sig.

Som avgående ordförande vill jag uppmana alla medlemmar att ta
aktiv del i det ni vill ska hända ute på Husse. Börja med att deltaga
på årsmötet onsdagen den 15 februari 2017.

GSS har haft som målsättning att arrangera en större tävling/säsong
och för det krävs sanktionering från Svenska Seglarförbundet. Det
gäller att vara ute i tid och därför behöver kappseglingsprogrammet
fastställas redan på årsmötet och inte som nu på vårmötet. Det
föreligger förslag om stadgeändring. Om medlemmar så tycker kommer
vi från och med säsongen 2018 att inte ha något vårmöte utan satsa på
ett höstmöte med summering av sommarens arrangemang och
planering för kommande säsong.

Lars-Göran Löhman
ordförande

ADRESSÄNDRING TILL KLUBBEN:

Gefle Segel Sällskap
C

/O Gävleborgs Idrottsförbund
Box 975
801 33 Gävle

Vad gäller vårens/sommarens program följer det tidigare års med
rankingseglingar, högtidsregatta, torsdagscup samt juniorseglingar,
seglarskolor och midsommarfirande mm
Se vidare klubbens hemsida www.gss.nu
Under flera år har ett gediget arbete pågått för att rusta vår
hamnanläggning och alla byggnader. Klubben har idag en förstklassig
och modern anläggning, som gärna besöks av andra kappseglare och
gästbåtar. Vi fick i våras också kommunalt vatten och avlopp.
Allt arbete som styrelsen och andra medlemmar lägger ner för
sällskapets bästa är ideellt och helt oavlönat och har varit så sedan
sällskapet bildades 1880.

Faktureringen har påbörjats, vi har skickat ut avgiften för icke utförd
arbetstid. Fakturorna skickas via mejl. Många hör av sig och säger jag
har gjort min tid men missat att skriva in tiden i pärmen som står i
Annexet. Resultatet om man inte skriver in tiden blir att det kommer
en faktura. Ring och berätta hur det är så fixar vi det.
Arbetet med ombyggnad av bastubryggan påbörjad. Vi kommer att
fortsätta arbetet från isen så snart det blir tillräckligt tjock is. Hör av
dig till någon i styrelsen om du är intresserad av att hjälpa till.
Väl mött på årsmötet och ta del av allt som är på G i vårt sällskap.
Kassören

KALLELSE TILL GSS ÅRSMÖTE 2017
Välkommen till GSS årsmöte
onsdag den 15 februari kl 19.00

DAGORDNING
på Silvanum
§ 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 ordf. 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 Ändring av GSS Stadgar - §15 Årsmöte samt §16 Vårmöte.
§ 13 Fastställande av medlemsavgifter.
§ 14 Val av ordförande i styrelsen för en tid av ett år.
§ 15 Val av styrelsens ledamöter och suppleanter i styrelsen, i enlighet § 25, för en tid av två år.
§ 16 Val av två revisorer och två revisorsuppleanter för en tid av ett år.
§ 17 Val av ledamöter i valberedningen, enligt med § 36, för en tid av ett år.
§ 18 Behandling av inkomna frågor.
§ 19 Presentation av årets seglingsprogram.
§ 20 Övriga frågor.
Mötet avslutas med kaffe och smörgås.
Styrelsen hälsar alla medlemmar välkomna!

