Til medlemmene i Moss Seilforening
15.01.18

INNKALLING TIL ÅRSMØTE I MOSS SEILFORENING
26.02.2018 kl 19:00 på klubbhuset i Søly.
Forslag som skal behandles på årsmøtet må sendes til styret senest 12.02.2018 til:
Andreas.tjernsli@gmail.com og trulsholmolsen@hotmail.com

Fullstendig saksliste med alle sakspapirer legges ut på vår hjemmeside www.moss-seilforening.no
senest en uke før årsmøtet.

Valgbarhet
NIF’s lov og lovnorm for idrettslag inneholder bestemmelser om kjønnsfordeling og hvem som er
valgbare til verv i idrettslaget:

§5

Kjønnsfordeling

(1)

Ved valg/oppnevning av styre, råd, utvalg/komité mv. og ved representasjon til årsmøte/ting
i overordnet organisasjonsledd, skal begge kjønn være representert. Sammensetningen skal
være forholdsmessig i forhold til kjønnsfordelingen i medlemsmassen, dog slik at ved
valg/oppnevning av mer enn tre personer, skal det velges/oppnevnes minst to personer fra
hvert kjønn. Bestemmelsen gjelder også der det velges mer enn ett varamedlem. Ansattes
representant teller ikke med ved beregningen av kjønnsfordelingen.

(2)

Ved valg/oppnevning til styre, råd, utvalg/komité mv. i strid med bestemmelsen, skal styret
innen én måned etter årsmøtet sende ut innkalling til ekstraordinært årsmøte der nytt valg
foretas. Eksisterende medlemmer i det aktuelle styret, komiteen mv. blir sittende til nytt
styre, komité mv. er valgt/oppnevnt.

(3)

Idrettskretsen kan pålegge idrettslaget å oppfylle bestemmelsen, herunder innkalle til nytt
årsmøte eller foreta ny oppnevning.

(4)

Idrettskretsen kan, når det foreligger særlige forhold, gi dispensasjon fra denne
bestemmelsen. Det skal så langt mulig søkes om dispensasjon i forkant. Søknad om
dispensasjon må være sendt til idrettskretsen innen 14 dager etter årsmøtet. Dispensasjon
kan kun gis for én valgperiode/oppnevning av gangen.

§6

Generelle regler om stemmerett, valgbarhet, forslagsrett mv.

(1)

For å ha stemmerett og være valgbar må man ha fylt 15 år, vært medlem av idrettslaget i
minst én måned og ha oppfylt medlemsforpliktelsene, jf. § 3 (1). Det samme gjelder der en
person skal oppnevnes som representant til årsmøte/ting i overordnet organisasjonsledd.
Ingen kan møte eller avgi stemme ved fullmakt, jf. § 16.

(2)

Et medlem som er arbeidstaker i eller har oppdragsavtale med idrettslaget, jf. § 7 (3), har
ikke stemmerett på idrettslagets årsmøte. Dette gjelder ikke for spiller/utøver med kontrakt
og medlemskap i laget.

(3)

Et medlem kan ikke samtidig inneha mer enn ett av følgende verv i idrettslaget: medlem av
styret, valgkomité, kontrollkomité, lovutvalg, revisor.

(4)

Et medlem kan ikke ha tillitsverv knyttet til samme idrett i flere idrettslag som deltar i samme
konkurranse.

(5)

Forslagsrett:

(6)

a)

Et medlem har forslagsrett til og på årsmøtet i idrettslaget.

b)

Styret i idrettslaget har forslagsrett til og på årsmøtet i idrettslaget

c)

Et idrettslag har forslagsrett til årsmøte/ting i overordnet organisasjonsledd, og dets
representant(er) har forslagsrett på dette årsmøtet/tinget.

d)

Møteberettiget komité/utvalg har forslagsrett til årsmøtet i saker som ligger innenfor
komiteens/utvalgets arbeidsområde, og dets representant(er) har forslagsrett på
årsmøtet innenfor komiteens/utvalgets arbeidsområde.

e)

Et medlem under 15 år har forslagsrett til og på årsmøtet.

Talerett:1
Representant fra overordnet organisasjonsledd har talerett på årsmøtet i idrettslaget.

§7

Valgbarhet og representasjonsrett for arbeidstaker og oppdragstaker

(1)

En arbeidstaker i idrettslaget er ikke valgbar til styre, råd, utvalg/komité mv. i idrettslaget
eller overordnede organisasjonsledd. Tillitsvalgt som får relevant ansettelse, plikter å fratre
tillitsvervet ved tiltredelse av stillingen, og kan ikke gjeninntre før ansettelsesforholdet er
opphørt.

(2)

En arbeidstaker i idrettslaget kan ikke velges eller oppnevnes som representant til
årsmøte/ting eller ledermøte i overordnede organisasjonsledd. Det kan heller ikke velges

1

Årsmøtet kan også beslutte å gi talerett til andre personer. Dersom idrettslaget har engasjert revisor, må
følgende punkt legges inn i (6): «Engasjert revisor har talerett på årsmøtet i saker som ligger innenfor sitt
arbeidsområde.»

eller oppnevnes representant som er arbeidstaker i det organisasjonsledd representasjonen
skjer.
(3)

Bestemmelsen får tilsvarende anvendelse på et medlem som har oppdragsavtale som kan
sammenlignes med et ansettelsesforhold.

(4)

Bestemmelsen gjelder ikke for arbeidstaker som er spiller/utøver med kontrakt og
medlemskap i idrettslaget, og er ikke til hinder for at idrettslaget gir de ansatte rett til å
utpeke ansattrepresentant(er) til idrettslagets styre.

(5)

En person som er valgt eller oppnevnt i strid med bestemmelsen anses ikke som valgt eller
oppnevnt.

(6)

Idrettskretsen kan, når det foreligger særlige forhold, gi dispensasjon fra denne
bestemmelsen. Det skal så langt det er mulig søkes om dispensasjon i forkant. Det kan bare
gis dispensasjon for én valgperiode/oppnevnelse av gangen.

§8

Valgbarhet og representasjonsrett for andre personer med tilknytning til idrettslaget

(1)

Et medlem som har en avtale med idrettslaget som gir vedkommende en økonomisk
interesse i driften av idrettslaget, er ikke valgbar til styre, råd, utvalg/komité mv. innen
idrettslaget eller overordnet organisasjonsledd. Det samme gjelder styremedlem, ansatt,
eller aksjonær med vesentlig innflytelse i en juridisk person som har slik avtale som nevnt i
første setning. Begrensningen gjelder ikke for styremedlem oppnevnt av idrettslaget.
Tillitsvalgt som får en slik avtale, styreverv, ansettelse eller eierandel, plikter å fratre
tillitsvervet, og kan ikke gjeninntre før ansettelsesforholdet mv. er opphørt.

(2)

Person som i henhold til første ledd ikke er valgbar, kan heller ikke velges eller oppnevnes
som representant til årsmøte/ting eller ledermøte i overordnede organisasjonsledd. Det kan
heller ikke velges eller oppnevnes representant med tilsvarende tilknytning til det
organisasjonsledd representasjonen skjer.

(3)

En person som er valgt eller oppnevnt i strid med bestemmelsen anses som ikke valgt eller
oppnevnt.

(4)

Idrettskretsen kan, når det foreligger særlige forhold, gi dispensasjon fra denne
bestemmelsen. Det skal så langt det er mulig søkes om dispensasjon i forkant. Det kan bare
gis dispensasjon for én valgperiode/oppnevnelse av gangen.

Velkommen til årsmøte.
Med vennlig hilsen MOSS SEILFORENING

Truls Holm Olsen
Hovedstyrets leder

Til
medlemmene i Moss Seilforening

Sakliste og sakspapirer for årsmøtet
Det vises til innkallingen til årsmøte.
Årsmøtet avholdes i klubbhuset på Søly 26.2.2018 og begynner kl. 19.00.
Sakliste:
1. Godkjenne de stemmeberettigede.
2. Velge: Dirigent, referent, samt 2 medlemmer til å underskrive protokollen og fungere som
tellekorps.
3. Godkjenne innkallingen, sakliste og forretningsorden.
4. Behandle seilforeningens årsmelding, herunder utvalgsårsmeldinger.
5. Behandle seilforeningens regnskap i revidert stand.
6. Behandle innkommende forslag og saker.
a) Behandle forslag om hedersbevisninger. – Forslag fra Rådet, se vedlegg til sak 6
b) Hovedstyret i Moss Seilforening gis fullmakt av Årsmøte til å oppnevne representanter
til ting og møter i de organisasjonsledd idrettslaget har representasjonsrett.
7. Fastsette medlemskontingent og treningsavgift.
a) Fastsette medlemskontingent
b) Gruppestyrene gis fullmakt til å fastsette treningsavgift for gruppenes aktiviteter.
8. Vedta seilforenings budsjett for 2018.
9. Seilforeningens organisasjonsplan (det er ingen endringer siden forrige årsmøte).
10. Behandle seilforeningens lov (det er ingen endringer siden forrige årsmøte)
a. Det bes om at Årsmøtet i samsvar med anbefaling fra NIF, gir Hovedstyret i Moss
Seilforening fullmakt til å oppdatere loven i samsvar med fremtidige endringer i NIFs
regelverk og lovnorm for idrettslag
11. Foreta følgende valg:
a) Hovedstyre: Pål Einar Berntsen (gjenvalg nestleder), Hans Peter Raspotnig (gjenvalg
kasserer), Fredrik Bakke (ny leder aktivitetsutvalget), Lars Jørgen Kopperud (ny leder
anleggsutvalget)
b) Finansgruppen: Hans Bjørn Paulsrud (gjenvalg sponsorer), Per Bakke (gjenvalg
søknader)
c) Aktivitetsutvalget: Simen Syrrist (ny)
d) Anleggsutvalget: Magne Jensen (ny vedlikehold klubbhus), Morten Jansen (gjenvalg
havn, anlegg og materiell)
e) Revisor: Magne Sveli (gjenvalg), Per Andreas Vogt (ny), Thom Borgen (ny)
f) Rådet: Per Bordal (gjenvalg), Ann Carene Petersen (gjenvalg)
g) Valgkomite: Per Christian Bordal (ny), Frank Henriksen (ny), Hans Christian Grande
(ny), Stian Dalen (ny)

Sakspapirer som legges ved er:
- Forslag til forretningsorden
- Årsberetninger
- Regnskap med revisors beretning
- Innkomne forslag: Hvem som fremmer forslaget, teksten i forslagene og hovedstyrets
innstillinger til forslagene.
- Forslag til medlemskontingent
- Forslag til budsjett
- Organisasjonsplan
- Foreningens lover
Andre innstillinger vil først foreligge på årsmøtet

Etter årsmøteforhandlingene, eventuelt i pausen hvor det serveres kaffe og kaker, blir det
utdeling av seilforeningens hederspriser/utmerkelser:

Vel møtt!
Med vennlig hilsen
Hovedstyret i Moss Seilforening

Truls Holm Olsen
Leder

Årsmøte i Moss Seilforening 26.02.2018

SAK3

Forslag til forretningsorden:
1. Årsmøte ledes av den valgte dirigenten, se sak 2. Den valgte referent skriver protokoll, se sak
2.
2. Ingen kan ha ordet mer enn tre ganger i samme sak. Taletiden begrenses til tre minutter for
første gang og to minutter andre og tredje gangs innlegg. Saker som er til forretningsorden
begrenses til ett minutt. Dirigent kan forkorte taletiden og sette strek for talerlisten etter
behov.
3. Alle forslag må leveres skriftlig til dirigenten og må være signert. Nye forslag kan ikke
fremmes etter at strek er satt og saken er tatt opp til votering. Forslag kan bare fremmes i
saker som står på sakslisten.

For Hovedstyret

Truls Holm Olsen
Leder

Årsberetning fra Anleggsutvalget for 2017
Anleggsutvalget
har i 2017 bestått av Morten Jansen (havn), Aksel Ellefsen (havn), Leif Bjerke (hus), Trond Halvard
Andersen (aktiviteter) og Frank Henriksen (leder). Firma Havnefruen AS v/Gunn Rodal begynte
som ny havnesjef i Søly 1 februar 2017. Havnesjefen møter også fast i anleggsutvalget.
Det har vært et godt samarbeide internt i utvalget og med forskjellige prosjektgrupper både i og
utenfor utvalget. Flere store prosjekter, bl.a generell oppussing av gammel del og innredning i ny
del i klubbhuset, ny mastekran, kameraovervåkning og ny truck, har blitt gjennomført med godt
resultat. Mye av dette har blitt gjennomført med Fase 2 midler.
Det ble i 2017 innført endringer mht ansvar for utstyr og materiell. Aktivitetsutvalget har ansvar for
følgebåter, båthengere, sjarken og foreningens joller samt utstyr / materiell som naturlig tilhører
aktiviteter. Anleggsutvalget har ansvar for havn, bygninger, tomt og utstyr / materiell som naturlig
er en del av dette.
Det er også i år på sin plass med en stor takk til de, både i og utenfor utvalget, som har bidratt til å
holde hjulene i gang og sørge for at drift, vedlikehold, forbedringer og prosjekter i hus og havn ble
gjennomført og holder en god standard.

Fellesdugnaden på hus og havn ble gjennomført lørdag 20 mai. Ca 50 medlemmer stilte opp,
arbeidslisten var lang og mye ble gjennomført. Dette er viktig for å kunne opprettholde standarden
på anleggene. Det var også anledning til å ta dugnadoppgaver til andre tider, men interessen var
ikke så stor som forventet.

Søly båthavn.
Det økonomiske resultatet for havna var fortsatt godt og på samme nivå som foregående år.
Da det lenge har vært usikkerhet om den gamle trucken, både maskinelt og konstruksjon forøvrig,
ble arbeidet med å finne en erstatning prioritert. Resultatet ble en en brukt SMV truck som Solvik
Båtforening i Sandvika skulle selge da de hadde behov for en større truck. Denne trucken
tilfredsstiller de kriteriene som ble satt og har følgende generelle data: Årsmodell 2000, ca 7600
timers driftstid, løftehøyde 7,5m og kapasitet 18 tonn på 1,2m. Den er godt utstyrt og i god stand.
Trucken blir levert i mai, ferdig godkjent for 2018 sesongen, og bør kunne holde i mange år
framover.
Ny mastekran fra Fyns Kran Udstyr A/S i Odense er på plass og vil bli klar til bruk i 2018 sesongen.
Krana kan svinges og har en kapasitet på 500 kg med utlegg 5,5m. Det kreves imidlertid opplæring
for å bruke mastekrana, og foreningen vil arrangere nødvendig kurs for brukerne.
Det er installert fire overvåkingskameraer fra firma Core Securities, og gode bilder ligger på
foreningens hjemmeside. Forsøk med fjernovervåkning av havna høsten 2017 var ikke vellykket,
men kan bli videreført hvis kvaliteten på denne tjenesten blir bedre.
Det er kjøpt inn en ny og noe kraftigere Nilfisk høytrykksspyler til båtvask.
Mastestativene er sikret mot mye vind med to betonglodd i hvert skur à 1150 kg, og bør nå tåle en
høststorm eller to selv da de er tomme for master.
Båtplasser 51 - 60 på A-moloen er endret fra kategori 8 (4m) til kategori 4 (3,5m).
Snuplassen nord for klubbhuset er ferdigstilt.
Det var kraftig vekst av alger i havna sommeren 2017. Dette kommer trolig av høyt innhold av
næringsstoffer og dårlig utskifting av vannet i havna pga redusert gjennomstrømning i moloene. For
å bedre vannkvaliteten vurderes å få et kostnadsoverslag for å fjerne en del store steiner slik at
kulvertene i søndre og nordre molo igjen blir åpne.
Det var en økning av vakt-skoft i sesongen 2017 sammenliknet med året før. Det var innbrudd i
flere båter i sjøen forrige vinter, og det ble registrert tyveri av tre motorer på parkeringsplassen.
Fakturering av vinterstrøm for båter i sjøen har blitt diskutert. Det oppfordres til bruk av kabel med
godkjent kWh-måler for å sikre korrekt betaling for el-forbruket. Nye regler er under arbeid.

HMS
Ved kontroll av el-anlegget på moloene ble det funnet flere avvik. Alle avvikene er rettet og elopplegget på moloene bør nå være trygt så lenge man bare bruker godkjente kabler / utstyr mellom
land og båt.
Olje/slam-utskilleren er tømt for avfall som er tatt hånd om på forskriftmessig måte sammen med
annet spesialavfall og vanlig restavfall. Deklarering av avfall gjøres nå elektronisk iht nye regler fra
myndighetene.
Det har vært et møte med brannvesenet om vinteropplag på land og brannfare mht propan,
drivstofftanker og opplag i nærheten av bygninger. Brannvesenet / Movar er informert om at vi ikke
har innført forbud mot å lagre propan i båter på land, og at det må påregnes at drivstofftankene kan
være fulle. Det er foretatt en risikovurdering mht opplag på land.
Automatisk brannalarm til 110 er utvidet til også å omfatte gammel del, og merking i huset mht
brannsikkerhet er oppdatert. Hjertestarteren har fått nytt batteri og er plassert i skap utendørs på
vaktbua.

Klubbhuset
Inntekter på utleie ble noe redusert i forhold til 2016 pga oppussing av gammel del høsten 2017.
Orden og renhold, særlig på kjøkkenet, har fortsatt tidvis vært et problem.
Fase 2 komiteen, og en betydelig dugnadsinnsats, har gitt klubbhuset en fin oppgradering.
I den gamle delen omfatter dette bl.a betydelige malingarbeider og ny belysning i begge etasjer
samt nye gulv og glassrekkverk i 2. etasje. Teknisk rom i 1. etasje er ominnredet. Det neste som står
for tur er oppgradering av kjøkkeninnredning og kioskløsningen.
I den nye delen av klubbhuset er det satt farger på veggene, garderobene har fått ny innredning. I
møterom og aktivitetsrom er det installert kjøkken, tv-skjerm, prosjektor og diverse treningsutstyr.
På grunn av råteskader måtte vindskier og kåpebord skiftes på klubbhuset.
12/2-2018
Anleggsutvalget
Frank Henriksen

Årsberetning Jollegruppa 2017
Jollestyret har i 2017 bestått av Per Christian Bordal (leder), Fredrik Bakke, Nina Bruaset, Erik
Juritz, Anders Oswald , Helene Thorkildsen Grønndal og Sjur Sannerud.
Moss Seilforenings jollegruppe er inne i en meget god utvikling. Ved siden av og ha et jevnt
tilsig av nye seilere har jollegruppa nå også flere hender og hoder til frivillighet. Dette hører
jo selvsagt sammen, men er uansett hyggelig å registrere. Søly er et godt sted å være for
gammel og ung, og et hyggelig sted å bidra!
Jollegruppa/aktivitetsutvalget hadde tre store arrangementer i sesongen 2017.
• NM for Laser (4.7 og Radial), 29er og Feva. NM’et for ungdomsseilerne ble arrangert i
sedvanlig Mosse-stil den 29 juni til 1 juli: Sol, flotte seilforhold og et prikkfritt
arrangement både på land og vann. Det var mange frivillig-hender som bidra til at
dette ble et så godt arrangement.
• NM for Laser Standard. NM for Laser Standard ble arrangert i oktober. Aldri før har et
NM blitt arrangert så effektivt. 6 flotte løp rett utenfor moloen. Avslutningsdagen var
seilingen gjennomført, NM vinnere kåret og hedret og Søly ryddet før kl 1445!
• Seilskolen har i en årrekke vært drevet godt på Søly. Frem til og med 2016 ble driften
gjennomført av eksterne på eget initiativ og risiko. Sommeren 2017 tok Moss SF
tilbake driften av sommerskolen. Sommerskolen ble igjen en stor suksess. 124
deltagere gjennom 4 sommeruker. Sommerskolen har de siste årene blitt Moss
Seilforenings viktigste verktøy for rekruttering av barn. I 2017 begynte 22 barn fra
sommerskolen på høstens nybegynnerkurs i seiling.
Optimist Nybegynner gruppa:
I år valgte vi å vente med oppstart av nybegynner kurset til etter sommeren. Det var flere
årsaker til dette. Den store gruppa med nybegynnere som begynte sesongen før gjorde at vi
heller prioriterte å ta vare på disse og beholde dem i jollegruppa.
Vi hadde også et kapasitetsproblem i forhold til utstyr, følgebåter og trenere til å starte et
nybegynner kurs. Dette må være første gang at vi har måttet sette opp venteliste for barn
som vil seile hos oss!
Vi anbefalte alle som ville starte på nybegynnerkurs til høsten, å delta på sommerseilskolen.
Det var 17 ivrige barn fra sommerseilskolen som begynte på høstens nybegynnerkurs i
optimist. De trente to ganger i uken, og samholdet og engasjementet hos ungene og
foreldrene virker veldig bra. Det blir spennende å følge denne gruppa videre!
Trenere var Per Christian Bordal, Therese Kastet og Trond Hallvard Andersen.
Optimist Videregående gruppa:
Gruppa startet med 17 seilere fra nybegynnerkurset! Dette må være den største
videregående gruppa vi har hatt på lenge, og fokuset ble å ta godt vare på alle. Vi fikk inn
Frode Jørstad som trener en gang i uken, samt Maren Holm Olsen og Eirik Bakke.
Ungene lærte å bli trygge i båten og på vannet i til tider litt vanskelig vindforhold. De lærte å
få kontroll over båten og bli klare for å seile evt regattaer.
Gruppa ble etter hvert slått sammen med Regatta gruppa . Nivået ble da gradevis mer likt
ettersom videregående seilere lærte av de eldre og mer erfarne regatta seilerne.

Gruppa deltok på torsdagsregattaer og noen var også med på både pinseleir og østfoldcup!
Så dette lover bra for neste sesong!

NC gruppa optimist/ regatta gruppa optimist.
Regatta gruppa bestod av ca 15 gutter og jenter med Simen Syrrist , Therese Kastet og Olav
Bakke som trenere. Gruppa har til trent både med Videregående gruppa og NC gruppa.
Flere av seilerne på regatta gruppa har deltatt på østfoldcup, noen OASér, pinseleiren,
torsdagsregattaer og andre samlinger. De har også vært med på seilakademiet.
NC gruppa på vårsemesteret bestod av 4 seilere med Sjur Sannerud som trener.
Etter sommeren ble en stor del av regatta gruppa flyttet opp til NC gruppa. I tillegg begynte
Emil Røgeberg fra Sarpsborg å seile for oss. Trenere ble da Sjur Sannerud og Simen Syrrist i
godt samarbeid.
Sesongen har vært hektisk . Den startet med Frostbite i Soon, der vi hadde bra deltagelse..
Solen stekte , og det var lite som minte om frostbite..
Deretter fulgte samlinger og regattaer tett i tett gjennom april, mai og juni. Vi hadde i år
påskesamling også for optimister på Søly, og det ble en kjempesuksess med nydelig vær og
føre og de beste trenerne. 24 seilere fra flere klubber deltok, derav 11 mosseseilere.
Pinseleiren på Fjærholmen hadde også i år stor deltagelse fra Moss, med det tradisjonelle
Mossebordet på brygga.
I tillegg har vi kjørt seilakademi fire tirsdager etter skoletid med Mathias Mollatt som trener,
og det var en kjempesuksess. Nesten alle fra NC og regatta gruppa optimist deltok. Foreldre
hadde ingen adgang, og dermed måtte ungene selv skifte og rigge båter og heller hjelpe
hverandre. Dette gikk over all forventning, og ungene opplevde enorm mestringsfølelse og
selvstendighet.
Seilakademiet fortsatte fire tirsdager på høstsemesteret også, da med Caroline Heiberg som
trener. Foreldre serverte enkel varm mat til seilerne.
Deltagelsen har ellers vært stor på alle Østfoldcuper og flere OASer, i tillegg til våre egne
torsdagsregattaer og klubbmesterskap. Sara og Ella Syrrist, Cornelius og Cedrik Sannerud og
Herman Andersen deltok også i Coming Stars i NM optimist i Sandefjord, og alle klarte seg
veldig bra. Hele gjengen bodde på hytta til Hermans besteforeldre.
Herman var eneste mosseseiler i år som deltok på alle 4 NCer. Familien Andersen fikk altså
for første gang prøve å reise over fjellet til Bergen og til Stavanger med Rib og jolle på slep.
Vi reiste i selskap med Sarpsborg seilforening , og det ble en hyggelig tur begge gangene.
Johannes Silnes , Cedrik, Cornelius og Sara deltok også i Tønsberg. Mens i siste NC i
Bundefjorden. var hele gruppa på 12 seilere med. Ikledd Moss Seilforenings vester , ble vi
godt lagt merke til.

Sjur Sannerud var trener, og Simen Syrrist grillpølse sjef /trener på vannet.
Dette ble en veldig hyggelig opplevelse for både store og små, og en god introduksjon til
Norgescupen. Neste sesong er målet at alle skal være med på de fleste NCér!
Mange deltok også på sommerseilskolens treningsgrupper i sommerferien. Herman
Andersen og Emil Røgeberg deltok også på Mesterskaps samlings helg på Bolærne i juni.
Vi har også hatt samarbeid med jollegruppa i Son og Nesodden i høst, med felles treninger
samt flere treningshelger etter høstferien. Vår egen høstsamling med overnatting på
klubbhuset og rib tur til Peppes har også blitt en populær tradisjon.
Den store deltagelsen av optimist seilere fra Moss på regattaer utenfor klubben blir lagt
merke til, og vi har flere spennende år foran oss med denne fine gruppa .
Feva Gruppa:
RS Feva gruppa har også denne sesongen hatt stor pågang, med venteliste for å komme
med i gruppa!
Noen har sluttet og noen har kommet til underveis. Bl.a. har flere begynt etter å ha forsøkt
Feva på sommerskolen.
Det har vært godt oppmøte på treningene selv om ikke alle har hatt en fast makker.
Det å finne en passende makker er ikke enkelt, så vi har i år som i fjor rullert noe på hvem
som seiler med hvem. Ungene lære av hverandre, og vi ser at det er lurt å prøve å være
både gast og rormann før man til slutt finner den rollen man trives best med i båten.
Det har vært gjennomfør flere vellykkede treningssamlinger med meget bra deltagelse.
- Påskesamlingen ble vel gjennomført. Det ble noen fantastiske dager med strålende vær. 5
båter var i bruk, og hele 11 feva seilere deltok. Seilerne fikk mange timer på vannet, og lærte
mye.
- I forbindelse med sesongstart og Østfold cup 1.mai, ble det 30.april arrangert
treningssamling på Søly, hvor hele 26 RS Feva seilere deltok.
Det ble litt mye vind for de ferskeste seilerne utover dagen, mens det for de litt mer erfarne
ble flotte og utfordrende seilforhold
- Høstsamlingen har blitt gjennomført med timer på vannet, seilteori, film, god stemning,
pizza på Peppes og overnatting på klubbhuset.
- I tillegg har det også, i samarbeid med Son seilforening vært arrangert 2 stk treningshelger i
oktober/november.
Pinseleir på Fjærholmen 2.-5.juni. Litt hustrig og kaldt i år, og til tider mye vind. Men
temperaturen til tross var det god stemning på vannet og ved mosselangbordet på brygga.
Moss stilte med 2 Fevaer, og det var totalt hele 17 båter som deltok i Feva klassen
Det har vært god deltagelse på torsdagsregattaene, og på klubbmesterskapet i høst deltok
samtlige 7 båter
Årets første Havfonn cup ble avholdt i Tønsberg 13.-14.mai

Det var svært varierende seilforhold i løpet av helgen. Siste dag var det lite vind hvor
Fevaene fikk gjennomført to race, men da tredje startet ble det tjukk tåke og null sikt. På
toppmerket måtte Per Christian blåse i en fløyte som tåkelur. Og båtene måtte telles inn for å
være sikker på at man fikk med seg alle
En ny og spesiell erfaring for seilerne
NC2 ble arrangert av Drammen seilforening på Rødtangen 27.-28. mai. De arrangerte også i
en treningssamling i forkant, med overnatting på klubbhuset.
Henrik Bordal fra Moss Seilforening var med som trener.
2 båter deltok fra Moss
Siste Havfonncup var i Asker 16. -17. september. Her deltok to båter fra Moss.
Moss stod i år som arrangører av NM, helgen 30.06 – 01.07. Det ble en fantastisk NM helg
på Søly. Det var strålende vær og flotte seilforhold, og vi fikk meget gode tilbakemelding for
vår gjennomføring av arrangementet både på vann og til lands.
Vi hadde meget god lokal deltagelse, med hele 6 av totalt 19 båter.
Sportslig har Ida Olstrøm og Nora Bruaset Andersen også i år gjort det meget bra, med en
ny sammenlagt seier i Havfonn cup og en 3. plass i NM!
Nora og Ida ble også klubbmestere og vinnere av torsdagsregattaene
Andreas Pettersen og Marius Pettersen har trent gruppa gjennom sesongen.

29er gruppa:
29er gruppa startet opp med 4 seilere i 2017. Det var Mathias Silnes, Henrik S Bordal,
Caroline Heiberg og Marie S Bordal. Alle 4 startet sesongen med påskesamling og Europacup
i Cavalaire i Frankrike. Det ble 9 dager med bra seiling under sol og fine vindforhold. Begge
båtene hevdet seg godt i sølvfinalen – god progresjon fra 2016. Videre utøver våren var det
to ukentlige treninger på Søly med Per Christian Bordal som trener. Vår sesongen ble
avsluttet med Kieler Woche og NM på hjemmebane. Begge båtene seilte meget godt i Kiel,
Henrik og Eirik gjorde nok «karriere beste» under stormønstringen i Kiel. NM på
hjemmebane ble igjen resultatmessig opptur – men arrangementet var topp og Søly/Moss
visste seg fra sin beste side.
Gjennom sommeren avsluttet Caroline og Marie sitt 8 årige «partnerskap» som konkurranse
seilere i 29er klassen. Marie seiler videre sammen med ny makker fra Tønsberg og Caroline
håper vi å få glede av som trener i MSF i lang tid fremover. Her kan hun øse av sin kunnskap
innen tomannsjolle-seiling.
Marie og hennes ny makker seilte EM i Quiberon i Frankrike i august. Tross i lite tid sammen i
båten seilte de til tider glimrende – en av dagene med plasseringene 3, 7 og 10! De var
imidlertid for ugjevne gjennom uken slik at totalresultatet ikke ble helt topp.
På tampen av sesongen var det veldig hyggelig at 29er klassen doblet seg i antall
seilere/båter. Wilma Asting, Hedda Berntsen, Ida Olstrøm og Nora Bruaset kom i
september/oktober igang med trening og det lover vedlig godt for en aktiv klasse på Søly i
2018!

Sak6 a: Forslag vedrørende hedersbevisninger
Forslagsstiller: Rådet
Styrets innstilling:
Styret er enig i forslaget og anbefaler Årsmøte å vedta dette
For hovedstyret
Truls Holm Olsen

Til årsmøtet i MS 2018:
”Rådet foreslår følgende endring i statutter for å bringe disse ajour med MS
organisasjonsplan:
Ansvarlig for vurdering og avgjørelse: Leder av aktivitetsutvalget og leder hovedstyret i MS.
Ansvarlig for innkalling til vurdering og overrekking på Årsmøte: Leder av aktivitetsutvalget
i MS.”
Runar ajourfører boka og kontakter leder i MS ifm ferdigstilling til årsmøtet 2018.
1) Årets seiler
Ansvarlig for vurdering og avgjørelse: Foreningens sportslige leder, en idrettslig representant
fra Jollegruppen og en idrettslig representant fra Tur- og havgruppen.
Ansvarlig for innkalling til vurdering og overrekking på Årsmøte: Sportslig leder
Til årsmøtet i MS 2018:
”Rådet foreslår følgende endring i statutter for å bringe disse ajour med MS
organisasjonsplan:
Ansvarlig for vurdering og avgjørelse: Leder av aktivitetsutvalget og en representant fra hver
av aktivitetsgruppene joller og T/H.
Ansvarlig for innkalling til vurdering og overrekking på Årsmøte: Leder av aktivitetsutvalget
i MS.”
Runar ajourfører boka og kontakter leder i MS ifm ferdigstilling til årsmøtet 2018.
2) Æresmedlemmer
På Moss Seilforenings hjemmeside http://moss-seilforening.no/om-ms/utmerkelser/aeresmedlemmer
er det lagt inn bilde av foreningens æresmedlemmer.
Til årsmøtet i MS 2018:
”Rådet foreslår at begrunnelsen for tildelingen knyttes sammen med bildet av
æresmedlemmene på hjemmesiden.”

3)

Digital lagring av navn og begrunnelser ifm tildeling av æresbevisninger i MS

Rådet har drøftet problemene ifm ajourhold av bøkene tilhørende æresbevisninger i MS. Flere
av bøkene er stadig på avveie, og mangler ajourhold for flere år tilbake.
For å bedre denne situasjonen mener Rådet at MS` hjemmeside
http://moss-seilforening.no/om-ms/utmerkelser/pokaler-og-utmerkelser
-

ajourholdes med navn og begrunnelser for de årlige tildelingene.

Til årsmøte i MS 2018:
”Rådet foreslår at bøkene i papirformat tilhørende foreningens æresbevisninger avvikles fom
tildelingene i 2018, og erstattes med tilsvarende innhold i foreningens
hjemmeside/..utmerkelser/pokaler…”

Sak 10a: Forslag fra Hovedstyret i Moss Seilforening til Årsmøte 2018.
Forslagsstiller: Hovedstyret
Forslag til vedtak: «Hovedstyret i Moss Seilforening gis fullmakt av Årsmøte til å oppnevne
representanter til ting og møter i de organisasjonsledd idrettslaget har representasjonsrett».
Truls Holm Olsen
Leder

Sak 7a og b: Fastsette medlemskontingent og treningsavgift 2018

Forslagsstiller: Hovedstyret

Forslag til vedtak: «Kontingenten endres ikke og gruppestyrene gis fullmakt til å fastsette treningsavgift
for gruppenes aktiviteter».

For Hovedstyret

Truls Holm Olsen

Moss Seilforenings organisasjon 2017-2018
1) ORGANISASJONSPLAN
Foreningens organisasjon vedtas årlig ved foreningens Årsmøte.
Organisasjonsplanen er underlagt foreningens lov. Ved eventuell konflikt mellom
organisasjonsplanen og foreningens lov, gjelder loven.
2) FORENINGENS MERKE
Moss Seilforenings farger er blått og hvitt, og foreningens merke/ stander er en
vimpel med spissen pekende til høyre, hvor øvre halvdel består av en hvit M på
blå bunn, og nedre halvdel en blå S på hvit bunn. Forkortelsen for foreningens
navn er MS.
3) HOVEDSTYRETS OG UTVALGENES FUNKSJONER OG ANSVARSOMRÅDER
Foreningens Hovedstyre har seks medlemmer med følgende funksjoner og
ansvar:
Leder ivaretar den daglige ledelse av foreningen.
Leder eller den styret har bemyndiget, skal anvise alle utbetalinger, lede styrets
forhandlinger, lede foreningens møter og påse at pålagte formelle forpliktelser
overfor forbund og krets overholdes.
Nestleder fungerer som leder i dennes fravær. Nestleder er ansvarlig for
foreningens inntektsbringende tiltak utover start–og deltakerkontingenter ved
arrangementer (sponsorvirksomhet og søknader i forbindelse med
tilskuddsordninger etc.) og er således leder av Finansgruppen.
Kasserer har ansvar for foreningens regnskap og ajourføring av
medlemsregisteret. Kasserer legger frem ajourført regnskap og likviditet til
foreningens styremøter, med fokus på budsjettmessige avvik og utestående
fordringer. Kasserer leder foreningens budsjettering.
Regnskapsfører rapporterer til kasserer.
Sekretær fører protokoll over alle styremøter og medlemsmøter. Sekretær har
ansvaret for foreningens arkiver.
Leder for aktivitetsutvalget er foreningens idrettsleder og sportslig ansvarlig.
Aktivitetsleder er ansvarlig for foreningens rekrutteringsarbeid og
kompetanseutvikling, og har ansvaret for tilrettelegging og gjennomføring av
foreningens aktiviteter.
Aktivitetsutvalget består av leder samt fem valgte medlemmer, hvorav to
forventes å ha NSF-autorisasjon som Dommer eller Arrangør.

Aktivitetsutvalget har ansvaret for drift, vedlikehold og budsjettering av materiell
som benyttes til aktiviteter. En representant fra aktivitetsutvalget er med i
anleggsutvalget for å koordinere tiltak som berører begge utvalgene og for å
sikre nødvendig kommunikasjon mellom utvalgene.
Leder av anleggsutvalget er ansvarlig for koordinering og oppfølging av drift og
vedlikehold av Moss Seilforenings havn, klubbhus, tomt og andre
anlegg/bygninger eller materiell/utstyr som naturlig hører inn under disse
områdene.
Anleggsutvalget består av leder samt fire valgte medlemmer.
To av medlemmene har som oppgave å følge opp drift og vedlikehold av havn og
tomt samt andre anlegg/bygninger eller materiell/utstyr som naturlig hører inn
under disse områdene i henhold til egne instrukser og i samarbeide med
havnesjef.
Ett av medlemmene har som oppgave å følge opp drift og vedlikehold av
klubbhuset henhold til egne instrukser og i samarbeide med havnesjef.
Ett av medlemmene skal være en representant fra aktivitetsutvalget som har
som oppgave å koordinere tiltak som berører begge utvalgene for å sikre
nødvendig samarbeide og kommunikasjon.
Anleggsutvalget administrer gjeldende avtale med havnesjef på vegne av
foreningens hovedstyre. Havnesjef deltar på anleggsutvalgets regulære møter.
Det året lederen i anleggsutvalget er på valg avholder Tur‐ og Havgruppen i
samarbeide med anleggsutvalget et møte blant leietakerne i Søly båthavn hvor
kandidat til leder av anleggsutvalget nomineres. Forslaget fremmes for
valgkomiteen.
Finansutvalg: Finansgruppen består to valgte medlemmer og ledes av Nestleder.
Kommunikasjonsutvalget består av web ansvarlig og ansvarlig for Signal, som er
ansvarlig for foreningens interne kommunikasjon, samt ajourføring av nettsider.
4) AKTIVITETSGRUPPER
Aktivitetsgrupper er ansvarlige for drift av egne aktiviteter og materiell med
handlefrihet innenfor rammene av eget budsjett, med rapporteringsplikt til
aktivitetsutvalget.
Gruppestyrene konstitueres på en hensiktsmessig måte, men skal dog som
minimum bestå av to personer inklusive gruppens leder. Alle beslutninger av
vesentlig økonomisk betydning, så som større innkjøp, forelegges
aktivitetsutvalget for godkjenning.
5) RÅDET

Rådet er et rådgivende organ for foreningen, og består av 2 valgte medlemmer
som velges for to år ad gangen med mulighet for gjenvalg, tidligere ledere av
hovedstyret og utnevnte æresmedlemmer. Et medlem av Hovedstyret kan ikke
på samme tid være medlem av Rådet. Rådets oppgaver er å bistå hovedstyret
med råd og erfaringer, dele ut pokaler i henhold til pokalenes statutter og
utnevne æresmedlemmer etter vedtatt prosedyre.
5.1. Rådet velger Ordfører, Viseordfører og Sekretær på sitt første møte etter
foreningens Årsmøte.
5.2. For at Rådet skal være beslutningsdyktig, må minst fem av medlemmene
være tilstede ved voteringer.
5.3. Møter i Rådet innkalles av Rådets Ordfører eller når minst fem
rådsmedlemmer finner dette nødvendig. Det skal føres protokoll over alle
møter.

Sak 10b: Forslag fra Hovedstyret i Moss Seilforening til Årsmøte 2018.
Det er ingen endringer i loven som fremlegges for Årsmøte 2018. Det bes om at Årsmøtet i
samsvar med anbefaling fra NIF, gir Hovedstyret i Moss Seilforening fullmakt til å oppdatere
loven i samsvar med fremtidige endringer i NIFs regelverk og lovnorm for idrettslag.
Truls Holm Olsen
Leder

