ORDFÖRANDEN HAR ORDET
Tävlingsverksamheten inleddes för säsongen med Open
Nordic Championship och Rankingsegling 2 för2.4mR den
13-14 juni 2014. 27 båtar tävlade. Tre deltagare från GSS
placerade sig bland de 11 första, nämligen Lennart Heselius
2:a, Claes Bengtzon 9:a och Pekka Seitola 11a.
Vi gratulerar!
På vårregattan den 17-18 maj deltog 17 OK-jollar i Svenska
OK Cupen men ingen från GSS. Bland de 12 deltagarna i
Rikscupen för 606 hade klubben två deltagare med. Vinnare
blev Martin Angsell och Per Johansson S606K.
Lars Östlund och Hans Mehlstrand GSS (med flertalet SMtecken i Neptunkryssarklassen) kom god 2:a. Grattis!
Torsdagsseglingarna anordnades i år tillsammans med
segelklubben Surfing. Tävlingarna sker under augusti/
september på kvällstid och uppslutningen brukar vara god.
Om det beror på gemytet och den goda ärtsoppa efteråt i
klubbhuset låter jag vara osagt.
Vi har måst säga nej till större kölbåtsarrangemang
eftersom vi inte haft en fast seglingskommitté. Jag förväntar
mig att vi alla arbetar för att Årsmötet ska
kunna tillsätta en seglingskommitté.

2015 blir förbjudet att släppa ut toalettavfall från
fritidsbåtar. Diskussioner har förts angående bidrag för
inrättande av en mottagningsanordning för avfallet med
både kommunen och Länsstyrelsen.
Samarbetet med Surfing fortsätter nästa säsong och vi
hoppas även få med Sandvikens Segelsällskap på klubbseglingar.
I oktober nåddes Sällskapet av budet att en av våra äldsta
medlemmar, Gustaf Matton, tillika mångårig ordförande i
klubben, avlidit.
Fortfarande utförs det mesta arbetet på Husse av några få
medlemmar. Jag är säker på att det finns flera som skulle
vilja göra en insats men av olika anledningar inte kommer
sig för med att anmäla sig. Gör slag i saken 2015. Du är
efterlängtad!
Börja med att komma till årsmötet. Se separat kallelse-

Lars-Göran Löhman
ordförande

Styrelsen diskuterar inte bara frågor för klubbens handhavande utan också frågor av vitt skilda slag som
aktualiseras i dagens samhälle som t.ex. berör fritidsbåtlivet. I år har vi särskilt uppmärksammat att det från




RESTAURANGEN KLUBBHUSET.
Restaurangen på ”Husse” får ny krögare. Efter många år så
har Lena Bäck beslutat att säga upp sitt avtal med GSS.
Lena har stått för ett stort kunnande fixat god mat och
alltid ställt upp för klubben. Tack Lena för alla år!

TÖMNING AV SEPTIKTANKAR.
Vi har en längre tid talat om utifall GSS ska ha eller
behöver ha en anläggning för tömning av båtarnas
septiktankar. Enligt de direktiv som utformats så är vi
tvungna att anlägga en tömningsstation hos oss. Den
ska stå klar till våren. Diskussioner förs med kommunen
om hjälp vilket så här långt
ser bra ut.

Nu gäller det att hitta en ny krögare som kan ta över efter
Lena så att vårt klubbhus kan fortsätta att serva både båt,
bil och gående matgäster.
Viktigt att restaurangen blir
ett nav för händelser och
inte minst fortsätta
att vara känd för god
mat och dryck.

Mer information
kommer på årsmötet.

KALLELSE TILL GSS ÅRSMÖTE 2015
Välkommen till Gefle Segel Sällskaps årsmöte
måndagen den 9 februari kl 19.00 på Scandic Väst.
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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.
Val av ledamöter i valberedningen, enligt med § 36, för en tid av ett år.
Behandling av inkomna frågor.
Övriga frågor.

Mötet avslutas med Scandics populära kvällsbuffé.
Styrelsen hälsar alla medlemmar välkomna!

ADRESSÄNDRING, NY BÅT, NYTT JOBB ELLER NY TELEFON?
Hej medlem har du flyttat? Bytt båt? Bytt arbete? Bytt
telefonnummer? Bytt mejladress?
Kom ihåg att meddela GSS om eventuella förändringar.
Skicka ett kort, mejl eller slå en signal.
Mejladress: 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 adress: Gefle Segel Sällskap
℅ Gästriklands IF
Box 975
801 33 Gävle

www.gss.nu

