ORDFÖRANDE HAR ORDET
Jag tittade på vad jag skrev till förra höstmötet
och konstaterade att jag talade om att tiden går
fort och det gör den verkligen. Ett år går fort.
Höstmörkret börjar så sakta sänka sig över oss och
nu får man börja tända lamporna reda vid nio
tiden.
VM seglingarna har genomförts med utmärkt
beröm godkänt både från de aktiva och
funktionärer. Vi seglade och hade det trevligt,
både till sjöss och på land. På 2.4-förbundets
hemsida kan man läsa vad deltagarna tyckte om
vårt arrangemang, mycket trevlig läsning. Tack till
alla som gjorde detta möjligt.
Efter VM har nu tre torsdagsseglingar genomförts
i god samvaro. Återstår två seglingar plus finalen
den första september med efterföljande after sail

UPPTAGNING
Husse - lördagen den 29 september start kl: 08.00 .
Se GSS hemsida för mer information och ev.
ändringar.

GSS ARBETSDAGAR
Höstens arbetsdagar är den 22 - 23 september.

och prisutdelning. Se tider och kallelse till
Höstmötet längre fram i detta GSS Aktuellt.
Efter Höstmötet bjuder GSS och Alex på en buffé,
dryck ingår ej. En del dryck finns att köpa med
Swish till självkostnadspris.
I övrigt har det mesta fungerat bra under
sommaren. Vi har haft färre med gästande båtar,
kan bero på den nya gästhamnen i ån vilken
dessutom är gratis. Nya grillplatsen är på plats
sponsrad av nya ICA butiken vid golfbanan.
Belysningen ska vi försöka modernisera med fler
och bättre strålkastare vilka styrs med
rörelsesensorer. Kom på mötet så får du veta mer
vad som är på gång på ”Husse”

Bo Narving
ordforande@gss.nu

FÖRSLAG PÅ GSS SEGLINGSPROGRAM 2019
10-11 augusti SM Neptunkryssare och 2.4mR rank
17 augusti
Högtidsregatta
Torsdagscup anordnas den 1, 8, 15, 22, 29 augusti
med FINAL den 31 augusti (lördag).
DM för SRS = SK Surfing Nattrace + GSS
Högtidsregatta
+ SK Surfing Granskärsregatta. Två av tre räknas.

TORSDAGSCUP – FINAL Lördagen den 1 september
Rorsmansmöte
Start
After Sail
Höstmöte med prisutdelning
GSS Buffé

10.30
11.00
13.00 – 15.00
15.00 – 16.00
16.30

föranmälan krävs – klubbmastare@gss.nu

KALLELSE TILL GSS HÖSTMÖTE 2018
Välkommen till Gefle Segel Sällskaps höstmöte
lördagen den 1 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 seglingsprogram 2019
§9
Ekonomin
§ 10 Säsongens händelser
§ 11 Övriga frågor
§ 12 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!

