
Välkomna till en ny båtsäsong!
Vi längtar nog alla på att få ta bort presseningen från båten,för snart är båtsäsongen här. Då vi kan njuta av vattnets härliga musik, se 
vackra solnedgångarna, känna vindens kraft i seglen och lyssna på ljuv motormusik.
Vintern har varit så varm att det hade nästan varit möjligt att ha kvar sin båt i sjön, var nere i går i hamnen och njöt av solen och 
kunde se sommarlivet framför mig, Det ska bli trevligt att träffa er alla igen, nya som gamla medlemmar. / Camilla ordförande

Flera nyheter detta år; 
som ni vet så har GBS nytt utgått och kommer nu ersättas av detta infobrev ”GBS INFOMERAR”.
Distributionen kommer ske digitalt med endast några få undantag till de medlemmar som fortfarande inte har e-mail. Digitala nyhets-
brevet kommer att nå er i Februari, Juni, September och December.

VAKT OCH ARBETSPASS bokas nu mera via båtunionens medlemsdatabas BAS-K, ni som inte har dator kontaktar vaktchef Ja-
kob så hjälper han till att boka in ert arbets-/vaktpass och årets bokning ligger öppen t.o.m den 26 Mars. De medlemmar som inte 
själva bokat sina datum till dess, kommer där efter bli tilldalade vakt- och arbetspass via lottning. Vi vill framföra ett stort tack till alla 
medlemmar som hade förståelse för de tekniska problem vi drabbades av när vi öppnade vaktbokningen den 15 februari. Ni stod ut 
i kylan och väntade på er tur och så många ni var, detta år var första gången det kom fler än 45 medlemmar till bokningspremiären, 
kul! 

Så som beslutades på årsmötet är arbetet med att byta ut en sektion av A-bryggan i full gång och så här långt ser det ut som att 
kostnaderna kommer rymmas inom den budget vi klubbade. Det har dock varit ett mödosamt arbete där flera medlemmar verkligen 
slitit hårt, Stort tack till alla inblandade så här långt. 

NYTT KAMERASYSTEM installeras i hamnen för att höja säkerheten. För att ytterligare förhindra stölder så ber vi er medlemmar 
som har möjlighet att gå ett vaktpass med förskjutna vakttider istället för de vanliga, att höra av er till vår vaktchef Jakob Badro 
vaktchef@gbs.nu, Bra med vakter på morgonen för att undvika morgon stölder.

VÄLKOMSTSKRIFT som alla våra nya medlemmar får när dom kommer till klubben, är uppdaterad och kommer att skickas ut till 
alla i digitalt format, så ni alla har den senaste informationen. 

FÖRSTA HJÄLPEN kurser kommer att hållas under säsongen för medlemmar som vill, vi återkommer om datum.
Som ni alla vet har vi en hjärtstartare, den hänger synlig innanför hamnkontorets fönster, vid nödläge slå sönder rutan. 

”FÖRARBEVIS” kurs kommer anordnas under Maj månad om tillräckligt intresse finns. Intresseförfrågan och mer info kommer.
 
BÅTKLUBBARNAS DAG är en ny tradition som vi deltar på, och det innebär att vi den dagen har öppet hus i vår klubb med nå-
gon aktivitet, kom gärna med förslag.  De som vill åka med i paraden får gärna smycka ut sin båt och sedan åker man gemensamt 
och möter upp andra båtklubbar. Detta brukar vara sista lördagen i augusti. Mer info kommer.

DIGITALA FAKTUROR, vi kommer skicka ut en förfrågan till alla medlemmar för att kunna skicka en Epost avi framöver. Var upp-
märksamma på er mailbox och säkerställ att inte GBS mailen hamnar i skräposten. Detta då vi går över mer och mer till kommuni-
kation vi det digitala mediat. Här vill vi åter igen upplysa alla att kontinuerligt hålla koll på www.gbs.nu 

FAMILJEMEDLEM- från och med i år går det att teckna familjemedlemskap för 200 kr/ pers över 18 år, då ingår nyckel och 
nyckelbricka, möjlighet till att få styrelseuppdag, rösträtt, klubbens försäkring gäller vid tecknande av arbetspass eller vaktpass och  
ni sponsrar klubben och är riktiga medllemmmar. Hör av er till hamnkapten Larsse, hamnkapten@gbs.nu
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Vårmöte
Samtliga medlemmar i Grimsta Båtsällskap kallas härmed till vårmöte onsdagen den 26 mars 2014 kl. 19.00 i Hässelbygårds-
skolans matsal, Loviselundsvägen 10-16.
Förslag till dagordning:
1. Mötets öppnande
2. Mötets behöriga utlysande
3. Fastställande av dagordning
4. Val av mötesfunktionärer, ordförande, sekreterare, två justeringsmän tillika rösträknare
5. Fastställande av varvsavgifter
6. Motioner
7. Propositioner från styrelsen
8. Ekonomifrågor
9. Information om verksamheten
10. Sjösättningsdagar
11. Hamnfrågor
12. Klubbholmsfrågor
13. Övriga frågor
14.  Mötets avslutande
Klubben bjuder på förtäring och vi i styrelsen vill verkligen ha dialog med samtliga medlemmar så passa på och kom till mötet.  
Ett trevligt tillfälle att även träffa och dela erfarenheter med andra likasinnade.

Viktiga datum
Förutom vårmötet kommer här några viktiga datum att redan nu skriva in i kalendern
26 Mars, Sista dagen för teckning av vakt och arbetspass i BAS-K
22 April, Första sjösättning
26 April, Hamnen öppnar och vaktgången startar
3 Maj,     Klubbholmen öppnas
14 Juni,  Försömmarfest i hamnen
I övrigt uppmanar vi alla att ta en titt i kalendern på www.gbs.nu där ni bl.a hittar datum för styrelsemöten, arbetspass, sjösätt-
ningsdagar mm.
Avslutningsvis skulle vi vilja be alla er medlemmar som besitter specialkunskaper så som tex.snickra, måla, elektricitet, matlagning-
en, grafiskformgivning, rörmokeri, ekonomi, barnpassning, it-data, webdesign, plåtslageri, svetsning, sömnad, dykning, försäkringar, 
etc, att meddela detta till oss i styrelsen, för ibland behöver vi specifik hjälp och rådgivning.

Om inte förr så ses vi på Vårmötet
Med härliga båthälsningar
Styrelsen


