Verksamhetsplan 2020
Göteborgs Vattenskidklubb
Verksamhetsåret 2020-04-01 - 2021-03-31

Jour
Ordinarie båtjour 2/5 - 13/9
Måndag - Torsdag 18-20
Lördag, Söndag 12-14
Stängda dagar:
När vi sätter schemat kommer vi se vilka dagar som inte går att bemanna, dessa dagar
kommer klubben vara stängd.

Arbetsdagar
Säsongsstart: 29/3
Säsongsavslut: 4/10

Anläggningen
Utemiljö
Ny grillplats
Klubbstuga
Planen är att renovera klubbstugan under säsongen 2020 genom:
● Byte av utvändig panel
● Genomgång och renovering av stomme.
● Byte av fönster i omklädningsrum + ev sätta in ett till fönster
● Ny plastmatta i hela stugan, eventuellt byte/förstärkning av spånskivor och
golvbjälklag
● Byte av ytskikt på alla inneväggar
● Måla om taket
● Ny ytterdörr
● Eventuellt byta ut alla fönster
Vi har varit i kontakt med en snickare som ska lämna en offert.
Båt
Vi kommer inte köpa ny båt under säsongen. Vi underhåller den båten som vi har.
Hopp
Flytta på hoppet till andra sidan sjön i höjd med slalombanan.
Löpande underhåll
Vägen skall underhållas.

Bastun skall målas.

Arrangemang
Prova på dag 14/6
Prova-på-dag på anläggningen där de som är intresserade får möjlighet att prova på
vattenskidor och få mer information om hur sporten fungerar.
Västsvenska serien 24/6
Som tidigare år kommer GVSK arrangera en deltävling i västsvenska-serien.
West Coast Open (WCO) (4-5/7)
En tvådagars tävling tillsammans med Bollebygd VSK. WCO kommer 2020 vara en
tvågrenstävling: slalom och trick. Under WCO kommer anläggningen vara stängd (2-5/7).
Nytt för iår är att vi har ändrat på antalet deltagare och i vilken ordning grenarna ska köras:
30 st deltagare, 3 rundor slalom på lördagen och 2 runder trick på söndagen. Förhoppningen
är att detta upplägg skall göra tävlingen mer fokuserad och smidigare att genomföra.
KM
Styrelsen hoppas kunna tillsätta en KM-kommitté. Blir detta inte gjort, lämnas datum och
upplägg till 2020 års styrelse att bestämma. 2019 var det uppskattat att KM låg utanför
säsongen, detta kommer eftersträvas även 2020.
Svensexor/Möhippor/Företagsåk
På begäran kommer anläggningen kunna hyras ut för arrangemang till slutna grupper för att
öka klubbens intäkter.

Ungdomsverksamhet
Prova-på-dagen kommer följas upp med ungdomsträningar en dag i veckan juni ut. Målet
med ungdomsträningarna blir att förbereda och uppmuntra till att deltaga i Inspiration Tour.

Budget
Klubben kommer ge fortsatt ekonomiskt stöd för tävlingsavgifter för de som tävlar i
ungdomsklasserna (till och med U21) när man representerar GVSK. Maxbelopp per person
och år är 1000 kr.
Under säsong 2020 kommer vi renovera klubbstugan. Det blir upp till årsmötet att besluta
hur stor budget vi har till renovering.

