ORDFÖRANDE HAR ORDET
Vi brukar ofta tala om hur fort tiden går och det
gör den verkligen. Semestrarna börjar för de
flesta vara slut och arbetet börjar igen. Även för
oss pensionärer blir det annorlunda då alla andra
börjar arbeta igen, då kan vi ju göra som vi vill.
Vi har nu genomfört två seglingar i torsdagscupen, återstår tre torsdagar med spännande
seglingar och god ärtsoppa i restaurangen.
Därefter den 2 september är det stor grand de
final med efterföljande höstmöte och mat efter
mötet. Alla medlemmar är hjärtligt välkomna att
ta del i detta.
Höstmötet är vårt första möte vilket ersätter
vårmötet som beslutsmöte tillsammans med
årsmötet i februari. Ändringen är gjord för att vi
bättre skall kunna anpassa oss till vår omvärld
vad gäller beslutsordningen för bland annat
segeltävlingar men också förslag och idéer inför
nästkommande år. Under oktober börjar vi ju
lägga budgeten för nästa år.
Sommaren har fungerat bra ute på Husse inga
större problem har uppstått alla har tagit sitt
ansvar för att saker och ting ska fungera, ingen
nämnd ingen glömd.
Höstmörkret börjar komma tidigare om kvällarna
och våra strålkastare och belysningsstolpar är nu
tända för att vägleda oss.
Vårt Wi-Fi nät är nu igång på Huseliiharen och
består av tre områden:
Västra hamnen
Annexet
Östra hamnen
Bo Narving
ordforande@gss.nu

Vårt Wi-Fi nätverk består av tre områden enligt nedan:

Västra hamnen:
Gssrestaurang
Lösen: gss1880an
Annexet:
Huseliiharen
Lösen: Husse1880
Östra hamnen:
Gssannexet
Lösen: gss1880an

UPPTAGNING
Husse - lördagen den 23 september start kl: 08.00 .
Se GSS hemsida för mer information och ev. ändringar.
GSS ARBETSDAGAR
Höstens arbetsdagar är den 16 - 17 september.
FÖRSLAG PÅ GSS SEGLINGSPROGRAM 2018
2 - 11 augusti VM 2.4mR
18 augusti
Högtidsregatta
Torsdagscup anordnas den 2, 9, 16, 23, 30 augusti med
FINAL den 1 september (lördag).
DM för SRS = SK Surfing Nattrace + GSS Högtidsregatta
+ SK Surfing Granskärsregatta. Två av tre räknas.
VM 2.4mR 2018
Gefle Segel Sällskap ska arrangera VM för 2.4mR 2018.
Preliminärt program är 4:e och 5:e aug ankomst,
registrering och mätning. 6:e till 10:e aug seglingar.
11:e aug hemresedag. Vi förväntar oss och planerar för
ca 100 deltagande båtar, från troligtvis 14 – 15
nationer.
Vi är i stort behov av folk som hjälper till i olika
funktioner all hjälp är välkommen det ni inte kan lär vi
er. Håll ögon öppna på hemsidan www.gss.nu där vi

löpande kommer att informera och ropa på hjälp.

TORSDAGSCUP – FINAL

Lördagen den 2 september
Rorsmansmöte
Start

10.30
11.00

After Sail

13.00 – 15.00

Höstmöte
15.00 – 16.00
med prisutdelning
GSS Buffé

16.30
föranmälan krävs –
klubbmastare@gss.nu

KALLELSE TILL GSS HÖSTMÖTE 2017

Välkommen till Gefle Segel Sällskaps höstmöte
lördagen den 2 september kl: 15.00 annexet, Husse.
Dagordning
§1
Mötets öppnande
§2
Frågan om mötets behöriga utlysande
§3
Val av ordförande för mötet
§4
Val av sekreterare för mötet
§5
Val av två justeringsmän, tillika rösträknare,
att jämte ordföranden justera protokollet
§6
Fastställande av dagordningen
§7
Utmärkelser
§8
Förslag till stadgeändring
§9
Förslag till seglingsprogram 2018
§ 10 Ekonomin
§ 11 Säsongens händelser
§ 12 Övriga frågor
§ 13 Avslutning
Efter mötet bjuder GSS och Alex på buffé (dock ej dryck)
- ett bra tillfälle att ställa frågor till styrelsen och
för nya medlemmar att lära känna andra medlemmar.

VÄLKOMMEN!

