Göta-Veteranerna, bildat 1952
Göta-Veteranerna en seniorförening både med
aktiva medlemmar i Göta Segelsällskap och
Götaseglare som lämnat det aktiva båtlivet, men
som fortfarande vill hänga kvar med träffar och
seglarsnack i kamratlig anda. Inte minst för att
delge sina erfarenheter från klubb- och seglarliv
och för att bevara G.S.S. muntliga historia.
Veteranerna träffas årligen traditionsenligt till
Sillunch i maj/juni på Jungfruholmarna,
Luciakaffe i december i Spinnhuset och även
där hålls Årsmötet med efterföljande supé i
februari. Däremellan gör vi flera studiebesök och
utflykter under året.
Efter 25-årigt medlemskap i Göta
Segelsällskap är man välkommen att bli med i
Göta-Veteranernas krets.
Göta-Veteranerna bildades den 2 december 1952 i A-B Vin- & Spritcentralens lunchrum
på Reymersholme. Mötet var sammankallat av Herr Nils Friman och bevistades av
ständiga ledamöter inom Göta Segelsällskap, 3 damer och 24 herrar.
Ur det första protokollet från mötet ovan saxas:
-Nils Friman redogjorde för sin tanke att en förening
borde bildas av Göta Segelsällskaps ständiga
ledamöter och att dessa genom de beslut som
eventuellt kunde komma att fattas på allt sätt skulle
stödja Göta-Segel-Sällskap.
-Med stor majoritet beslöts att endast ständiga
ledamöter äger inträde i föreningen.
-Beslöts att en minimiavgift på 10:- kr per år skulle
erläggas av såväl kvinnlig som manlig medlem samt
att medlemsavgifterna till att börja med skulle
användas till uppsnyggning av Jungfruholmarna.
-Beslöts att av de under kvällen inkasserade
medlemsavgifterna skulle 300:- kr överlämnas till
Göta-Segel-Sällskap för att användas till
Jungfruholmarnas uppsnyggning.
-Herr Erik Jansson, GSS dåvarande ordförande,
tackade å Göta-Segel-Sällskaps vägnar Herr Nils
Friman för det goda initiativ han tagit för föreningens
bildande.
I Göta-Veteranernas stadgar står det som § 1:
Ändamål: Att inom ramen av Göta Segelsällskaps
stadgar vidmakthålla intresset för sjösporten samt att
verka för de äldre medlemmarnas kontakt med Göta Segelsällskap att stödja detta samt
att genom möten och sammankomster hålla kontakt med varandra.
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