ORDFÖRANDEN HAR ORDET
Härligt att se att vi går mot ljusare tider igen och fort går
det. Sista januari är dagen 2 tim och 10 min längre än vid
jultid det märks verkligen, härligt. Det stundar mot ännu
ett årsmöte i GSS nämligen den 27 februari kl.19.00. I år
ses vi på Silvanum igen. Bra lokaler och goda parkeringsmöjligheter utan avgift.
Tittar man bakåt så har hösten passerat utan större
händelser utom en sak förstås vi blev av Svenska
seglarförbundet utsedda till årets arrangör, mycket
ärofyllt pris. Undertecknad fick förmånen att åka till
Malmö och hämta priset. Tittar vi framåt så har vi ett par
vintermånader framför oss sedan blir det vår utrustning av
båtar mm. Sjösättning i början av maj. Vi kommer också
att investera i fler bommar på södra sidan av Stora
bryggan dessa skall monteras, behövs att antal villiga
händer till att fixa detta arbete.
Kylrummet i Klubbhuset skall repareras, till det behövs
några händiga personer. Så för dig som arbeta av din
arbetstid finns alla möjligheter.
Inför styrelsearbetet i år så behöver vi få tag i en
Seglingsansvarig och en person som håller ordning på
båtplatserna. Tidigare ansvariga frånsäger sig sina
uppdrag p.g.a. flytt mm. Stort tack för era insatser.
Kom till årsmötet den 27 februari på Silvanum så berättar
vi mer om våra planer och tankar inför 2019.
Välkommen

Bo Narving
ordförande

SJÖSÄTTNING/UPPTAGNING HUSSE
Sjösättning: lördagen den 11 maj start 08.00 .
Upptagning: lördagen den 28 september.
Se GSS hemsida för mer information och ev. ändringar.
GSS ARBETSDAGAR
Vårens arbetsdagar: 18 - 19 maj och
höstens arbetsdagar: 21 - 22 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
16 - 20 juni
Vecka 2:
mån-fre
24 - 28 juni
Vecka 3:
mån-fre
1 - 5 juli
För mer information, se GSS hemsida www.gss.nu
FÖRSLAG PÅ GSS SEGLINGSPROGRAM 2018
10 augusti
GSS Högtidsregatta
16-18 augusti Neppar SM samt SM för 2.4mR
Torsdagscup anordnas den 1, 8, 15, 22, 29 augusti
med FINAL lördagen den 31 augusti.
DM för SRS = SK Surfing Nattrace
+ GSS Högtidsregatta
+ SK Surfing Granskärsregatta.
Två av tre räknas.

NEPPAR SM samt SM för 2.4mR
GSS har äran att arrangera SM för både Neptunkryssare
och för 2.4mR i sommar. Båda mästerskapen hålls på vårt
kära Husse den 16 - 18 augusti.
Programmet ser preliminärt ut så här:
Fredag
16 Aug

Registrering/sjösättning
Skepparmöte
1:a varningssignalen
3 seglingar

08:00 – 10:30
10:30
12:00

Lördag
17 Aug

1:a varningssignalen
3 seglingar
Regattamiddag

10:00

Söndag
18 Aug

1:a varningssignalen
Senaste tid
2 seglingar
Prisutdelning

10:00
15.00

19.00

Snarast efter sista segling

Det behövs fler funktionärer både till
seglingarna och till arrangemang
i land!

GSS HÖSTMÖTE
I samband med finalen för torsdagscup har GSS först lite
After Sail med lite grill och prat, därefter sitt höstmöte och
det hela avslutas med en buffé som GSS bjuder på
tillsammans med Alex. V ä l k o m m e n !

KALLELSE TILL GSS ÅRSMÖTE 2019
Välkommen till GSS årsmöte
onsdag den 27 februari kl 19.00 på Silvanum
DAGORDNING
§ 1 Årsmötets öppnande.
§ 2 Fastställande av röstlängd för mötet.
§ 3 Val av ordfö rande och sekreterare för mötet.
§ 4 Val av två justeringsm än, som vid beh ov även är rösträknare,
att tillsammans med o rdf . justera årsmötets protokoll.
§ 5 Fråga om mötets behöriga utlysand e.
§ 6 Fastställande av föredr agningslista.
§ 7 Utmärkelser
§ 8 Styrelsens verksamhetsberättelse samt
result at‐ 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 juniorv erksamheten.
§ 12 Fastställande av verksamhetsplan sam t
behandling av budget för det kommande verksamhets‐ och räkenskapsåret.
§ 13 Fastställande av medlemsavgifter för år 202 0 .
§ 14 Val av ordförande i styrelsen för en tid av ett år.
§ 15 Val av styrelsens ledamöter och suppleante r i styrelsen,
i enlighet § 25, för en tid av två år .
§ 16 Val av två rev isorer och två revisorsuppl eanter 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 Seglingsprogram 201 9.
§ 20 Säsongens händelser .
§ 21 Övriga frågor.

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

