Strategidokument for Moss Seilforening
2013-2023
Visjon: «Livslang seiling»
Moss Seilforening skal være et naturlig aktivitetssentrum for seilinteresserte i alle aldre.
Foreningen skal ha et allsidig og bredt tilbud innen båtliv og seilsport til rekreasjon og
konkurranse på regionalt, nasjonalt og internasjonalt nivå. Foreningen skal være åpen for alle
og det skal være lav terskel for å kunne delta.

Overordnede mål (prioriterte innsatsområder) for de neste 10 år
1. Moss Seilforening skal være attraktiv for båtinteresserte i alle aldre
 Suksessmål: fordobling av antall medlemmer innen 2023.
 Handling:
o rekrutteringsarbeid og generell informasjon / profilering
2. Moss Seilforening skal ha et aktivt og levende foreningsmiljø
 Suksessmål:
1) Fordoblet antall rekrutter i foreningens rekrutteringsklasser
2) Fordoblet oppslutning om foreningens arrangementer (kurs, ukentlige
treningsarrangementer, organiserte turer, temakvelder, deltagelse i lokale og
nasjonale regattaer)
3) Fordoblet antall aktive seilere som hevder seg nasjonale og internasjonale
regattaer
4) Fordoblet antall aktive deltagere på turarrangementer i foreningens regi
 Handling:
o Tilpasse og fornye foreningens tilbud av sportslige, sosiale og
kompetanseutviklende aktiviteter så det blir mer attraktivt for alle
medlemsgrupperinger (unge, voksne, eldre, tur, regatta, sosiale samlinger)
o Prioritering av barn og ungdomsseiling med fokus på bredde
o Sikre attraktive aktiviteter for medlemmer i «overgangsaldre» (unge voksne,
eldre, …)
3. Moss Seilforening skal ha allsidige maritime aktiviteter
 Suksessmål:
o Ha aktive grupper for ulike typer båtliv i form av 1) jolleseiling 2)
flerskrogsseiling, 3) brett- og kiteseiling, 4) konkurranseseiling i kjølbåt og 5)
rekreasjon og langturseilas
 Handling:
o Konsolidere eksisterende grupper (jolle og tur/havseiling) og etablere nye
grupper for seilidrett (sportsbåt, kite og flerskrog).
o Legge til rette for at all aktivitet som naturlig hører inn under Moss
Seilforenings visjon får nødvendig organisering og oppmerksomhet til å kunne
utvikle seg til sitt fulle potensial

4. Moss Seilforening skal være et kompetansesenter for seilsport (og båtliv)
 Suksessmål:
o Være ledende og innovative aktører innen seilsport
o Fordoble gruppen av kompetente utøvere, trenere, dommere, arrangører,
kursledere og andre med relevant kompetanse
o Ha regionens beste fasiliteter for gjennomføring av større seilarrangementer
o Ha et seilanlegg med fasiliteter for parallell kursvirksomhet for flere grupper
 Handling:
o Utvikle seilsportanlegget slik at klubbhus og utomhusanlegg er funksjonelt og
egnet for aktivitetene definert ovenfor
o Sikre foreningens tilgang til vannspeil og påvirke maritime trafikk-korridorer i
reguleringsplaner
o Sikre at foreningen har solide økonomiske rammer
o Rekruttere og utdanne flere med arrangør- og dommerkompetanse slik at
foreningen kan gjennomføre internasjonale arrangementer i samsvar med
NSF’s forskrifter og kompetansekrav.
o Sikre jevn drift av anlegget gjennom 2-3 selvfinansierende faste ansatte
5. Moss Seilforening skal ha trygge og forutsigbare finansielle ressurser
 Suksessmål:
o Årlig positivt driftsresultat
o Tilstrekkelige økonomiske rammer til daglig drift, vedlikehold og
oppgradering av havn, anlegg, utstyr og båtpark
o Tilstrekkelige økonomiske rammer til å lønne et fordoblet antall kompetente
instruktører
 Handling:
o Foreningens økonomi forvaltes etter regnskapsmessige prinsipper
o Ha en aktiv finansgruppe som jobber mot regionale og nasjonale aktører for
inngåelse av sponsoravtaler og salg av annonser / reklame

