ORDFÖRANDEN HAR ORDET
Säsongen inleddes den 9-10 maj med arbetsdagar men
redan i februari var ett gäng arbetsvilliga medlemmar igång
med att rädda bommarna i västra hamnen, som pga. vintervädret höll på att brytas sönder.
Våra tävlingsinriktade juniorer började redan andra veckan
i maj med sina träningar.
Under juni och början av juli genomfördes sällskapets
seglarskolor, vilka samlade ett stort antal deltagare.
Under semestertiden var en del av våra juniorer flitiga
deltagare på andra kappseglingsbanor. Erik och David
Wahlberg har nått stora framgångar.
Seglingssäsongen för seniorer började som året innan med
2.4 m ranking den 23-24 maj.
Klubbens 135-årsjubileum firades den 8 augusti med
Högtidsregatta och middag efteråt.
Torsdagsseglingarna genomfördes i augusti med en
avslutande final i början av september.
Som seglingsansvarig har undertecknad fungerat med
bistånd av främst Gunnar Larsson och Torsten Svärd. Tack
också till Linda Gunnarsson, Maud Landström, Hans Wigö,
Ulf Andrén och 2.4 m- seglarna.

Kanske finns det flera som representerat klubben?
Hör gärna av er! För kappseglingsresultat se hemsidan.
Samgåendet med Upplands Seglarförbund är nu ett
faktum. Avtal ska upprättas under ledning av Svenska
Seglarförbundet.
Till säsongstarten var vår nya Toatömningsanläggning på
plats ytterst på gästbryggan. Om det är tack vare den eller
av andra orsaker så har vår gästhamn varit välbesökt. Det
saknas dock en hamnvärd.
De juniorer som nu hållit på några år önskar sig nya båtar.
Klubbens båtbestånd är 23 jollar, 3 RIB-båtar, 1 Buster,
”71:an” samt 1 roddbåt. För många år sedan föreslogs på
ett årsmöte att faddrar skulle utses för varje båt. Så länge
det inte går att få några båtansvariga kan vi inte satsa på
flera båtar. Styrelsen mäktar inte med flera arbetsuppgifter
utan behöver utökas ordentligt.
I en förening finns det många olika åsikter och viljor.
Styrelsen vill ju tillvarata medlemmarnas önskningar men
då måste dessa komma till uttryck på något sätt.
Ett sätt är att besöka klubbens årsmöte.
Boka därför onsdagen den 10 februari 2016.
Se separat kallelse -

2.4 m-seglarna, Claes Bengtzon, Lennart Heselius och Pekka
Seitola, är still going strong och har representerat klubben
på ”andra vatten” med fina resultat.


VATTEN OCH AVLOPP.
Under november-december har arbetet påbörjats med
installation av det nya ledningsnätet för vatten och avlopp.
Nergrävning har gjorts av nya ledningar från klubb-, serviceoch hamnvärdshuset med anslutning ner till pumpstationen
vid Annexet. Kvar att gräva är från pumpstationen till
anslutningspunkten vid tomtgränsen intill första sovstugan.
Därefter ska befintliga rörledningar från husen anslutas till
det nya rören. Allt ska vara klart

Lars-Göran Löhman
ordförande



till säsongstart i vår. I sommar kan vi båtägare fylla våra
färskvattentankar med rent kommunalt vatten direkt från
slangarna på bryggorna!!
Toatömningspumpen som installerades till våren förra
året har fungerat klanderfritt. Räkneverket stod vid
avstängning på 132 användningar. Mycket spillvatten som
vi slapp få ut i havet. Känns bra!

RESTAURANGEN.
Krögaren från förra året fortsätter att driva restaurangen
även i år. En del förbättringar kommer att göras bl. a av
ventilationen i köket, glassboxen kommer att byggas in i
serveringsdisken som för övrigt kommer att byggas om
för att få en bättre funktion. Uteserveringen byggs ut in
i hörnet mot köket. Inhägnad byggs för förvaring av
sopkärlen.

NY FAKTURARUTIN.
Arbetet med att införa ny rutin för fakturering har
påbörjats. Kommer förhoppningsvis att vara klart så vi
kan skicka ut medlemsavgiften med det nya systemet.
Målsättningen är att fakturorna ska mejlas ut till oss
medlemmar. Se till att informera om ändringar av mejladress till kassor@gss.nu eller styrelsen@gss.nu

KALLELSE TILL GSS ÅRSMÖTE 2016
Välkommen till Gefle Segel Sällskaps årsmöte
onsdag den 10 februari kl 19.00 på Silvanum.
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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.
Ändring av GSS Stadgar, §10.
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.
Behandling av inkomna frågor.
Övriga frågor.

Mötet avslutas med kaffe och smörgås.
Styrelsen hälsar alla medlemmar välkomna!

