GSYS Verksamhetsplan 2019
Styrelsen
Johan Stenman och Thomas Lundqvist lämnar och valberedningen arbetar med ersättare och även
någon utvidgning. Sällskapets verksamhet ökar och vi behöver fler villiga krafter. Valberedningens
förslag kommer att presenteras på årsmötet.

Klubbsegling
Redan före årsmötet drar Peter Bergman som föreslås till styrelsen med ansvar för klubbseglingen i
gång med ett pep- och planeringsmöte den 19/2. Med speciellt focus på lagsegling (Teamracing).
Första Klubbseglingen planeras till onsdag den 1 maj. Anmäl dig till info-mötet den 19/2 här.

Båtgruppen
Jonas Holmqvist fortsätter med ansvaret för våra båtar och hoppas på fler frivilliga att hjälpa till.
Uppgradering av båtarna pågår.
• Segel får travare
• Rodkick till bommarna.
• Nya bomkapell
• Tävlingssegel kommer att användas under hela 2019
Det visar sig att kostnaden för vår-rustningen och allmänt underhåll blivit väsentligt större än
beräknat och det är av stor betydelse att vi med frivilliga krafter kan hålla dom nere. Vid
tacksägelsemiddagen i december antecknade sig många medlemmar för att hjälpa till och Jonas
kommer nu att höra av sig och lägga fasta planer. Du kan anmäla dig här

Funktionärer
I december anmälde sig många att vara med som funktionärer vid våra tävlingar och ni kommer att
bli kontaktade av respektive tävlingsledningar för att planera deltagande. Även här är frivilliga krafter
viktiga och uppskattade. Du kan anmäla dig här

Uthyrning av våra J/80
Avtal har träffats med Fjäderholmarna. Segla till Fjäderholmarna och ät middag. Se deras hemsida för
mer information.
Båtarna kommer som tidigare år även att hyras ut till företag för Teambuildning vilket har varit
mycket populärt ihop med möten och konferenser.
Sjöskolan fortsätter sin seglarskola med våra J/80. Medlemmar och deras familjer har 10% rabatt.
Mer info på hemsidan.
Medlemmar kan hyra båtarna för dagsegling eller under juli månad flera dagar eller veckovis. Mer
info på hemsidan.

Sponsorer
GSYS söker sponsorer. Båtarna syns verkligen på Stockholms inre vatten och är en utmärkt plats att
synas på i kombination med att för sitt företag eller kunder skapa intressanta, roliga och spännande
företagsevent.
Nu finns det en prislista att förhålla sig till. Företag som är intresserade hör av sig till Gunnar Haeger
för mer information gunnar@haegenpartner.com.
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Klubbseglingskväll
Årsmöte
Första Klubbsegling kvällen
GSYS DF95 Cup
Stockholm International Team Race
Big Boat Race
ÅFOR
Höststart Klubbsegling
Kräftkör DF95
Klubbmästerskap Lagsegling (Team Race)
Klubbmästerskap DF95
National Team Race
Tacksägelsemiddag

