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ORDFÖRANDE HAR ORDET
Tack för ännu en sommar, en bra sommar, en typisk svensk sommar. Sol, regn och vind precis som det ska
vara för att vi ska må bra, både vi människor djur och växter. I lördags den 10 augusti genomförde vi vår
högtidsregatta. Hela fem båtar deltog från två klubbar, vart är ni alla andra!? De som deltog hade kul på
havet. Stämningen var hög vid korvgrillningen och efterföljande prisutdelning. Gustaf Sjöberg tog hem
priset även detta år.
Torsdags seglingar har genomförts ett antal, finalen sker på lördagen den 31 augusti före höstmötet.
Allt har fungerat bra på Huseliiharen i sommar, inga intermezzon har förekommit.
Det som vi planerade att genomföra under året har genomförts såsom nya bommar på södra sidan av
Stora bryggan.
Kylrummet har restaurerats såsom planerats, väntar nu på försäkringsbolagets bidrag.
Kom till mötet och hör vad vi har för idéer om framtiden för vårt Husse.
Du/ni är hjärtligt välkomna till vårt Höstmöte i klubbhuset med efterföljande buffé. Kostnaden för maten
delar klubben och krögare Alex på. Dryck till maten står man själv för, vatten finns naturligtvis.
För att maten skall räcka till åt alla så behöver vi få en föranmälan hur många vi blir senast på torsdagen
den 29 augusti till klubbmastare@gss.nu

Bo Narving, ordforande@gss.nu
GSS JUNIORVERKSAMHET 2020
Under 2019 har GSS juniorer varit många och
aktiva både på hemmaplan och på tävlingsbanorna. Vi ser fram emot nästa år då vi kommer
att se till att våra juniorer får de allra bästa
möjligheterna att fortsätta sin positiva utveckling.
Under 2020 kommer vi att anordna seglarskolor
som vanligt och nu har vi ett stabilt och väl
fungerande ledarteam vilket medför att vi kan
utöka verksamheten med fler fortsättare- och
kappseglingskurser samt eventuellt ta emot vuxna
som vill lära sig att segla. Vi kommer fortsätta att
vidareutbilda våra ledare inom ramen för SSFs
kursutbud.
GSS juniorverksamhet har också anmält intresse
att få anordna nationell tävling i RS Tera
(juniorbåt) samt RS Aero (junior- och seniorbåt)
som är de klasser som växer snabbast i Sverige just
nu. Vi kommer att se till att våra juniorer får
möjlighet att delta på de SM som anordnas i
nämnda klasser i juni 2020. Junior-SM kommer att
anordnas i Lomma 2020 och vi planerar även för
deltagande där. Det blir ett fartfyllt och roligt 2020
med andra ord!

Andrea Glerup, junior@gss.nu

UPPTAGNING
Husse - lördagen den 28 september start kl: 08.00 .
Se GSS hemsida för mer information och ev.
ändringar.

GSS ARBETSDAGAR
Höstens arbetsdagar är den 21 - 22 september.

FÖRSLAG PÅ GSS SEGLINGSPROGRAM 2019
15 augusti

Högtidsregatta

Torsdagscup anordnas den 4, 11, 25 juni och
den 6, 13, 20, 27 augusti samt den 3 september med
FINAL lördagen den 5 september.
DM för SRS = SK Surfing Nattrace + GSS
Högtidsregatta + SK Surfing Granskärsregatta.
Två av tre räknas.
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TORSDAGSCUP – FINAL Lördagen den 31 augusti
Rorsmansmöte
Start
After Sail
Höstmöte med prisutdelning
GSS Buffé

10.30
11.00
13.00 – 15.30
15.30 – 16.30
17.00

föranmälan krävs! – klubbmastare@gss.nu

KALLELSE TILL GSS HÖSTMÖTE 2019
Välkommen till Gefle Segel Sällskaps höstmöte
lördagen den 31 augusti kl: 15.30 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 2020
§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!

