ORDFÖRANDE HAR ORDET

Var Stolt över Gefle Segel Sällskap och att Du är medlem i ett av Sveriges äldsta segelsällskap.
Det känns stort och ärofyllt att jag har fått förmånen att bli ordförande för Gefle Segel Sällskap. Jag är en sådan
person som följer mitt hjärta och gör saker som jag känner glädje för. Det har varit ett roligt första halvår där jag ser
att det finns utmaningar och det är en del av det som attraherar mig.
Det är många som är engagerade i Gefle Segel Sällskap och har synpunkter och idéer på hur det ska skötas. Det är
jag van vid och tar det som en kraft. Mycket arbete ligger bakom allt vi gör. Det är bra att vi tycker olika för det
utvecklar Gefle Segel Sällskap. Jag lägger ingen energi på det som varit, lägger tid på det som kommer framåt. Alla
har ett behov av att bli sedda, utmanade och tro på olika målbilder och visioner. Vi i styrelsen har en tydlig vision och
om målbild vart vi står om tre år. Gefle Segel Sällskaps samlade kraft kommer som alltid genom medlemmarna så
bidra till bra verksamhet genom ditt engagemang. Gefle Segel Sällskap ska vara en förening man ska känna stolthet
och glädje att vara del av.
Var Stolt över Gefle Segel Sällskap.

Carl-Magnus Sångeclint,
ordforande@gss.nu

GSS JUNIORVERKSAMHET

När sommar alltmer övergår i höst kan GSS juniorverksamhet summera åtminstone delar av säsongen
eftersom det fortfarande är några tävlingar kvar innan
vi lyfter in jollarna för vinterförvaring. Samtliga seglarkurser för barn och ungdomar var fullbokade redan i
slutet på maj och med våra fantastiska seglarskoleinstruktörer och hjälpledare blev lovorden många från
både deltagare och föräldrar. Flera av deltagarna från
sommarens seglarskolor har sedan fortsatt segla i vår
träningsverksamhet som leds av Johan Wijk och Anders
Edin med hjälp av föräldrar. Hör av er till dem eller till
undertecknad om ni vill veta mer om juniorträningarna
i GSS regi. Flera juniorer har också varit igång på tävlingsbanorna både i Sverige och utomlands med framgång och än är som sagt jollesäsongen inte över så en
mer utförlig rapport kommer senare i höst/vinter.

FÖRSLAG PÅ GSS SEGLINGSPROGRAM 2022

18 juni
Midsommarregattan
30 juni – 3 juli Seglingens helg med No emission Race.
505 NM klart, Finnjolle NM och förhoppningsvis sprintkval SM CB66.
Augusti
Express SM samt SM i Neptunkryssare.
GSS Högtidsregatta.
Torsdagscup

Andrea Glerup
junior@gss.nu

GSS ARBETSDAGAR
Höstens arbetsdagar är den 25 - 26 september.

UPPTAGNING

anordnas den 2, 9, 16 juni och
den 4, 11, 18, 25 augusti samt
den 1 september med
FINAL lördagen den 3 september.

Husse - lördagen den 25 september start kl: 08.00 .
Se GSS hemsida för mer information och ev. ändringar.

TORSDAGSCUP – FINAL Lördagen den 4 september
Rorsmansmöte
Start
After Sail från
Höstmöte med prisutdelning samt
lottning av Sven Engwalls Seglarstipendium
Grillarna tänds efter mötet.

10.30
11.00
13.30
15.00

KALLELSE TILL GSS HÖSTMÖTE 2021
Välkommen till Gefle Segel Sällskaps höstmöte
lördagen den 4 september kl: 15.00 klubbhuset, 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 2022
§8
Vision och målbild
§9
Ungdomssegling
§ 10 Befrämjande av seglingsverksamheten på GSS
§ 11 Frågor
§ 12 Avslutning
Efter mötet bjuder GSS på lite grillat (dock ej dryck)
- ett bra tillfälle att ställa frågor till styrelsen och
för nya medlemmar att lära känna andra medlemmar.
VÄLKOMMEN!

