ORDFÖRANDE HAR ORDET
Hej medlem!
Ja då är det dags för höstmöte igen efter en mycket speciell sommar i dessa Corona tider.
Klubbens påverkan av Corona krisen är ändå inte så stor vi blev tvungna att stryka våra tävlingar den 13 14 juni. I övrigt så har vi till och med haft mer aktiviteter och deltagare än vad som är vanligt. Seglarlägrens
tre veckor var fulltecknade ca 75 deltagare och många duktiga ungdomar vilka såg till att lära ut så att alla
kunde framföra en båt efter kursveckan. GSS har även haft tävlingsträning med tre stycken inlånade båtar
(CB66:or). Lars Östlund och Peter Lindberg, två entusiastiska seglare, har gjort ett jättejobb i detta vilket
varit mycket uppskattat av deltagarna och klubben. Efter detta så har juniorsektionen arrangerat
seglarskola för vuxna vilket även detta var mycket efterfrågat och uppskattat.
För övrigt, så vitt känt, har det mesta fungerat klanderfritt under sommaren. Vi har fått 70 stycken nya
medlemmar sedan årsskiftet vilket är positivt. Hamnens båtplatser är belagda och vi har en kölista med
29 namn. Cirka 15 stycken har fått ny båtplats under året och betalt deposition. Utöver detta så finns
det ett antal vilande platser vilka är uthyrda till nya båtägare ur båtkön.
Torsdagsseglingarna pågår under hela augusti med final den 5 september. Klubben fyller ju 140 år i år
och detta ska vi fira med en högtidsregatta med efterföljande fest, mer om detta finns att läsa på vår
hemsida www.gss.nu .
Vi ses den 5 september på Höstmötet där får du veta mer om vad som är på gång i klubben.

Bo Narving, ordforande@gss.nu

GSS JUNIORVERKSAMHET
Juniorerna fick en rekordtidig start på säsongen
på grund av (eller kanske tack vare?) Coronaviruset. Första träningarna hölls under påsklovet
och lockade många av våra aktiva juniorer.
Sedan har det rullat på med fulltecknade
seglarskolor hela sommaren.
Nu avslutar vi säsongen med goda förhoppningar om att nästa sommar ska
bjuda på fler kappseglingar för våra
juniorerän detta coronans år har gjort.

Andrea Glerup, junior@gss.nu

GSS ARBETSDAGAR
Höstens arbetsdagar är den 19 - 20 september.

UPPTAGNING
Husse - lördagen den 26 september start kl: 08.00 .
Se GSS hemsida för mer information och ev.
ändringar.

FÖRSLAG PÅ GSS SEGLINGSPROGRAM 2021
juni
GP RS Aero / RS Tera
14 augusti
Högtidsregatta *
27-29 augusti NM 2.4mR
Torsdagscup anordnas den 3, 10, 17 juni och
den 5, 12, 19, 26 augusti samt den 2 september med
FINAL lördagen den 4 september.
*) DM för SRS = SK Surfing Nattrace +
GSS Högtidsregatta + SK Surfing Granskärsregatta.
Två av tre räknas.

TORSDAGSCUP – FINAL Lördagen den 5 september
Rorsmansmöte
Start
After Sail
Höstmöte med prisutdelning
Buffé

10.30
11.00
13.00 – 15.30
15.30 – 16.30
17.00

GSS föranmälan krävs! – klubbmastare@gss.nu

KALLELSE TILL GSS HÖSTMÖTE 2020
Välkommen till Gefle Segel Sällskaps höstmöte
lördagen den 5 september 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
Förslag till seglingsprogram 2021
§8
Ekonomin
§9
Säsongens händelser
§ 10
Övriga frågor
§ 11
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!

