ORDFÖRANDEN HAR ORDET
Ett år har snart gått sedan förra årsmötet och nu är det dags
igen. Året som gått har varit fyllt av förändringar och händelser både i klubben och i vår omvärld. Vad som hänt kommer
vi att summera på årsmötet den 14 februari kl. 19.00. Vi
samlas på Scandic CH Nygatan 45. På programmet för mötet
står utöver sedvanliga årsmötes förhandlingar genomgång av
årets seglingsprogram. Info om VM i 2.4 med ett stort deltagande båtar från hela världen. Att genomföra ett så stort
evenemang kommer att kräva mycket engagemang av
många medlemmar. Vi ska ordna platts för ca 100 båtar
vilket kräver ca 400 meter kaj. Hur vi ska lösa detta kommer
vi att berätta på årsmötet.
I höstas genomfördes vårt första beslutande höstmöte vilket
ersätter vårmötet. Mötet genomfördes i ett fullsatt Annex
med god mat och god anda. Denna blivande tradition med
ett beslutande möte som avslutning, sammanfattning av
passerad sommar och första briefing om kommande år känns
mycket bra. Mer förändringar/förbättringar kommer vi att
berätta om, kom och ta del av detta på årsmötet Scandic CH
den 14 februari.
Fakturering av en del kostnader har påbörjats. Ej utförd
arbetsplikt för 2017, vinteruppställning och båtplats avgifter
skickas ut under januari. Har du ändrat adress eller mail så
var snäll och meddela detta snarast så slipper vi en del
krångel med påminnelser mm. Skicka dina ändringar till
styrelsen@gss.nu

Bo Narving

FÖRSLAG PÅ GSS SEGLINGSPROGRAM 2018
4 - 10 augusti VM 2.4mR
25 augusti
GSS Högtidsregatta
Torsdagscup anordnas den 2, 14, 16, 23, 30 augusti
med FINAL lördagen den 1 september.
DM för SRS = SK Surfing Nattrace
+ GSS Högtidsregatta
+ SK Surfing Granskärsregatta.
Två av tre räknas.
VM 2.4mR
GSS har äran att arrangera VM för 2.4mR i sommar.
Mästerskapet hålls på Husse 4 - 10 augusti och är
dedikerad till minnet av vår saknade Marita Elfstrand.
Programmet ser preliminärt ut så här:
Lördag
4 Aug

Officiell ankomstdag
Mätning och registrering

10:00 – 17:00

Söndag
5 Aug

Mätning och registrering

10:00 – 17:00

Måndag
6 Aug

Mätning och registrering
Träningsrace
Skepparmöte
Öppn.ceremoni
Buffémiddag

10:00 – 17:00
Varningssignal – 13:55

Tisdag
7 Aug

3 Race
Af t e r Sa i l
Sk a l d j u r s b u f f é + Quiz

1:a varningssignal – 9:55

Onsdag
8 Aug

3 Race
Af t e r Sa i l
BBQ-middag

1:a varningssignal – 9:55

Torsdag
9 Aug

3 Race
Af t e r Sa i l

1:a varningssignal – 9:55

Fredag
10 Aug

3 Race
Af t e r Sa i l
Regattamiddag
med underhållning
Prisutdelning

1:a varningssignal – 9:55

Lördag
11 Aug

Officiell avresedag

ordförande
SJÖSÄTTNING/UPPTAGNING HUSSE
Sjösättning: lördagen den 8 maj start 08.00 .
Upptagning: lördagen den 29 september.
Se GSS hemsida för mer information och ev. ändringar.
GSS ARBETSDAGAR
Vårens arbetsdagar: 19 - 20 maj och
höstens arbetsdagar: 22 - 23 september.
Tiden som blir utförd ska skrivas in i en pärm som ligger i
Annexet eller skicka ett mejl till arbete@gss.nu där du
anger timmar datum samt kommentar.
GSS SEGLARSKOLA
Vecka 1:
sön-tors
17 - 21 juni
Vecka 2:
mån-fre
25 - 29 juni
Vecka 3:
mån-fre
2 - 6 juli
För mer information, se GSS hemsida www.gss.nu

Det behövs fler funktionärer både till seglingarna och till
arrangemangen i land. Om du har möjlighet att vara med
en eller flera dagar så anmäl dig på
info.wc24mr@wc24mr.com!
GSS HÖSTMÖTE
I samband med finalen för torsdagscup har GSS sitt
höstmöte med lite grill och skratt. Välkommen!

MARITAS MIINESFONDEN
Min mamma Maritas största brinnande intresse var segling, efter sina barnbarn. Hela
hennes liv har präglats av segling och att planera segling i olika former, från planering av
stora Regattor och eskadrar till planering av semesterseglingar.
Att mamma var GSS trogen är ingen överdrift. Hennes engagemang i många delar, som
klubbmästare och midsomrar med juniorkör och att dansa runt midsommarstången med barn.
När hon seglade gjorde hon det gärna själv, alltså kaptenen på Revansch satt alltid vid rodret,
så väl på kappsegling som på semestersegling. En sann seglare!
Det kommer nu startas en Minnesfond i mammas anda som kvinnlig rorsman. Tanken är att
man skall nominera en kvinna till detta stipendiet. I dessa tider är jämställdhet en viktig del i vardagslivet.
Jag känner att kvinnan skall ställas i fokus lika mycket som mannen, att uppmuntra kvinnliga seglare till att våga
tro på sig själv i form av rorsman. En kappseglande kvinnlig rorsman kommer att vara ett av kriterierna.

Peter Elfstrand

KALLELSE TILL GSS ÅRSMÖTE 2018
Välkommen till GSS årsmöte
onsdag den 14 februari kl 19.00 på Scandic CH (Nygatan 45)
DAGORDNING
§ 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 Utmärkelser
§ 8 Styrelsens verksamhetsberättelse samt
resultat‐ och balansräkningen för det senaste verksamhetsåret.
§ 9 Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste verksamhetsåret.
§ 10 Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen samt fastställande av balansräkningen.
§ 11 Redovisning av juniorverksamheten.
§ 12 Fastställande av verksamhetsplan samt
behandling av budget för det kommande verksamhets‐ och räkenskapsåret.
§ 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 Förslag till seglingsprogram 2018.
§ 20 Säsongens händelser
§ 21 Övriga frågor.
Mötet avslutas med kaffe och smörgås.
Styrelsen hälsar alla medlemmar välkomna!

