ORDFÖRANDEN HAR ORDET
Seglingssäsongen är över. Båtarna, småbryggorna och
bommarna är upptagna. Vattnet avtappat i klubbhuset och
annexet. Det är bara att se fram emot våren.
Vi kan se tillbaka på en fin seglingssäsong även om
sommaren vädermässigt inte hör till de minnesvärda.
Gästbåtar och gästande kappseglare har lovordat vår
fina anläggning och våra arrangemang. Satsningen på
juniorverksamheten har fallit väl ut.
Hela området och alla byggnader är nu genomgångna och
vi har kommit ikapp med rust, endast mindre underhåll
behöver göras de närmaste åren.

har givit resultat trots att faddrar sökts via hemsidan
sedan november förra året. Båtarna representerat ju ett
inte så litet kapital. Den nuvarande styrelsen mäktar inte
med att ta hand om alla båtar, 28 stycken! Vilka ska vi sälja
och vilka ska vi behålla? Kan klubben skriva avtal med
några medlemmar som på allvar tar på sig att vara faddrar
– finns de medlemmarna?
Årsmötets beslut att införa klubbvärdskap har inte givit
det önskade resultatet. Inga medlemmar har anmält
intresse under innevarande säsong, varför styrelsen
föreslår att årsmötet beslutar om att detta avslutas.
Lars-Göran Löhman
ordförand

Som ordförande känner jag ansvar för att vår gamla anrika
klubb ska fortleva och medlemmarna få ut så mycket som
möjligt av sitt medlemskap. Naturligtvis kan vi inte luta oss
tillbaka och tro att allt sköter sig av sig själv. Vi måste följa
utvecklingen och även få med yngre som kan jobba för
klubben.
Som ordförande och kassör har Bosse Narving och jag
våra stadgeenliga arbetsuppgifter men jag kan säga att
vi lagt ner mycket tid på andra göromål på Husse. Själv har
jag förutom att ha svarat och ringt en massa samtal för
klubbens räkning utfört en hel del praktiskt arbete, t.ex.
hämtat båtbränsle, pumpat klubbens båtar, laddat
batterier, tagit ner och klätt av midsommarstången, städat
klubbområdet från nedfallna genar efter regn
och blåst, städat annexet vid två tillfällen, städat utanför
klubbhusets entréer (plockat fimpar, snuspaket, glas,
ölflaskor) och bytt soppåsar. Nästan dagligen har vi också
fått serva restaurangen på olika sätt.
Jag önskar att fler medlemmar än de som alltid ställer upp
på de fastslagna arbetsdagarna, skulle vilja göra någon
form av arbetsinsats. Liksom GSS har många andra
föreningar nu svårare att få frivillig hjälp. Vi måste hjälpas
åt att hitta en intresserad och praktiskt lagd person, som
under sommarmånaderna kunde bo på Husse. Någon som
skulle ha ett övergripande ansvar för klubbområdet samt
ge service åt såväl medlemmar som gästbåtar.
Trots allt arbete är Bosse och jag beredda att fortsätta
styrelsearbetet i GSS men vi behöver bli fler i styrelsen.
Enligt min mening gick den senaste stadgeändringen
igenom utan konsekvensbeskrivning. För min del ser jag
väl slutet närma sig och skulle vilja få avlastning genom en
ny närvarande vice ordförande. Bosse vill för sin del slippa
vara ordförande i Hamnkommittén.
Vid de senaste årsmötena har klubbens båtinnehav blivit
en följetong. Flera förslag har framkommit men ingenting

VÄLBESÖKTA TRÄNINGAR FÖR JUNIORER!
Från början av maj till mitten av september har GSS
erbjudit jolleträning för juniorer varje måndagskväll.
Träningarna har varit välbesökta av barn och ungdomar i
alla åldrar och med varierande seglingserfarenhet. Vi har
ofta kunnat erbjuda segling i flera olika jolletyper. Som
mest hade vi ett tjugotal barn ute på vattnet på tre olika
banor samtidigt. Det var den måndagen då vi firade de
svenska OS-medaljerna i segling med guldfika och OSbana!
Nu har vi många duktiga jolleseglare i föreningen, och vi
arbetar för att kunna erbjuda ännu bättre träning nästa år.
Det finns även intresse för kappsegling.
Ett stort tack riktar vi till alla föräldrar som hjälpt till runt
träningarna!

GSS Juniorträning
Kerstin Grudén
Hör redovisning av juniorverksamheten på årsmötet
då även pris i familjetävlingen för dem som har högst
deltagande på träningarna, delas ut.

KALLELSE TILL GSS ÅRSMÖTE 2012
Välkommen till Gefle Segel Sällskaps årsmöte
måndagen den 3 december kl 19.00 på Engeltofta.
De 40 första får smörgås och kaffe!
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Årsmötets öppnande.
Fastställande av röstlängd för mötet.
Val av ordförande och sekreterare för mötet.
Val av två justeringsmän, som vid behov även är rösträknare,
att tillsammans med ordföranden justera årsmötets protokoll.
Fråga om mötets behöriga utlysande.
Fastställande av föredragningslista.
Styrelsens verksamhetsberättelse samt
resultat‐ och balansräkningen för det senaste verksamhetsåret.
Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste
verksamhetsåret.
Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen samt fastställande av balansräkningen.
Redovisning av juniorverksamheten.
Fastställande av verksamhetsplan samt behandling av
budget för det kommande verksamhets‐ och räkenskapsåret.
Fastställande av medlemsavgifter.
Val av ordförande i styrelsen för en tid av ett år.
Val av styrelsens ledamöter och suppleanter i styrelsen,
i enlighet § 25, för en tid av två år.
Val av två revisorer och två revisorsuppleanter för en tid av ett år.
Val av ledamöter i valberedningen, enligt med § 36, för en tid av ett år.
Styrelsen förslag till årsmötesbeslut om nytt räkenskapsår.
Styrelsen förslag om stadgeändring för att öka antalet ledamöter i styrelsen.

Behandling av inkomna frågor.
Övriga ärende som styrelsen vill att årsmötet ska fatta beslut om
- klubbvärdskap
- artbetslista på nätet.

Styrelsen hälsar alla medlemmar välkomna!

