Til medlemmene i Moss Seilforening
15.01.19

INNKALLING TIL ÅRSMØTE I MOSS SEILFORENING
27.02.2019 kl 19:00 på klubbhuset i Søly.
Forslag som skal behandles på årsmøtet må sendes til styret senest 12.02.2019 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

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.»
1

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 27.2.2019 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 og status strategi for
Moss Seilforening.
5. Behandle seilforeningens regnskap i revidert stand.
6. Behandle innkommende forslag og saker.
a) Endre ordlyd i Moss Seilforenings strategi 2013-2023 – Forslag fra Magnhild
Raspotnig, se vedlegg til sak 6a
b) Tildeling av båtplasser etter ansiennitet – Forslag fra Been, se vedlegg til sak 6b
c) Tildeling av båtplasser – Forslag fra Rune Listerud, se vedlegg til sak 6c
d) Venteliste båtplasser – Forslag fra Rune Listerud, se vedlegg til sak 6d
e) Endringer av båtplasser på den søndre moloen fra Rune Listerud, se vedlegg til sak 6e
7. Fastsette medlemskontingent og treningsavgift.
a) Fastsette medlemskontingent
b) Gruppestyrene gis fullmakt til å fastsette treningsavgift for gruppenes aktiviteter.
8. Vedta seilforenings budsjett for 2019.
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: Truls Holm Olsen (gjenvalg leder), Pål Einar Berntsen (gjenvalg
nestleder) Camilla Mosseros (valg kasserer), Therese Kastet (valg sekretær), Mathias
Mollat (valg varamedlem)
b) Finansgruppen: Stian Dalen (valg søknader), Per Bakke (gjenvalg søknader)
c) Kommunikasjonsutvalg: Thor Christian Jensen (gjenvalg Signal), Steffen Myklebust
(gjenvalg Web)
d) Aktivitetsutvalg: Ståle Nerland (valg Leder Tur og Hav), Per Bakke (gjenvalg), Glenn
Petersen (gjenvalg), Magne Klann (valg Leder J70 gruppe)
e) Anleggsutvalget: Erik Juriks (representant aktivitet gjenvalg), Tommy Dyhr Petersen
(valg vedlikehold klubbhus) Aksel Ellefsen (gjenvalg havn, anlegg og materiell)
f) Kontrollkomite: Magne Sveli (gjenvalg), Per Andreas Vogt (gjenvalg), Thom Borgen
(valg)
g) Valgkomite: ingen på valg

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

Årsberetning fra Aktivitetsutvalget 2018
Medlemmer av utvalget: Fredrik Bakke, Frank Jensen, Simen Syrrist, Per Bakke, Glenn Dyhr Petersen
Årets aktivitetsutvalg har, som tidligere år, vært satt sammen av fem medlemmer hvorav leder var
representert i hovedstyret.
Av større arrangementer har det i år blitt arrangert NC for Optimist, Laser, Feva og 29er. Dette var
seilforeningens store inntektskilde i 2018.
I 2017 lå ønsket om flere Fevaer og ny følgebåt. Gjennom søknader til forskjellige stiftelser fikk vi til
slutt tilslag av den store sorten og bestillinger på nye Fevaer og én ny følgebåt ble gjort rett før jul.
Gaven ble overrakt fra Sparebankstiftelsen DNB under Jollegruppas årlige julegrøtseilas.
Moss Seilforening fikk også tildelt Mossianiaprisen – veldig fortjent, spør du oss. Vi har enda ikke lagt
en konkret plan for pengene, men vi håper å kunne benytte de til glede og hjelp for seilere som
trenger å ta nye steg i seilsporten.
Tur og Hav har vært med på å skape seilaktivitet på tirsdager parallelt med seiltrening for jolleseilere.
Dette oppleves som veldig samlende og bidrar til mer "liv og røre" foran klubbhuset. Deltakelsen
gjennom året har vært variabel, men det holdt til å avholde den tradisjonsrike Jeløya Rundt som
uformelt klubbmesterskap helgen 22-23. september.
Vi ser frem til økning i seilaktivitetene fremover og håper vi klarer å markere oss godt i jubileumsåret
til Moss 2020 med mye vannsport.
Aktivitetsutvalget, Fredrik Bakke

Årsberetning fra Jollegruppa 2018
Jollestyret har i 2018 bestått av: Simen Syrrist (leder), Sjur Sannerud, Erik Juriks, Helene Torkildsen
Grøndahl, Nina Bruaset, Fredrik Bakke, Pål Dixon Sandberg, Stian Dalen og Jack Ove Jansen
Sommerseilskolen har i mange år vist at det er mulig å rekruttere barn og ungdom til jolleseiling. Det
er derimot en veldig krevende aktivitet å løfte seilerne fra nysgjerrige nybegynnere til aktive
regattaseilere. Avskallingen fra nybegynnerkurs til norgescupseiling er nok mellom 80 og 90%. Til
tross for dette frafallet bidrar Moss Seilforening til masse seilglede på veien. Mange unge seilere har
fått mestringsfølelse og fått kunnskap om seiling de kan ta med videre i livet.
Samarbeidet med Soon Seilforenings jollegruppe har blomstret opp og vi samkjører nå treningstider
slik at vi får mest mulig trening sammen. Dette sammen med tilreisende fra Fredrikstad og Sarpsborg
er med på å sette Søly til et godt samlingssted for jolleseiling.
Etter flere år med bare noen få optimistseilere fra Moss på Norges Cup ble 2018 et år der
Seilforeningen markerte seg på alle NC-ene og i NM. Mellom åtte og ti seilere var med på de
forskjellige Norges Cup-helgene og i NM – alt fra strålende sol i Ålesund til ruskevær over Steilene.
Videregåendegruppen har de siste årene vært en stor gruppe. I år startet vi med 15 jolleseilere, men
avsluttet høsten med 8 seilere. Frafallet har heldigvis vært med noe overgang til Feva-seiling. Frode
Jørstad og Eirik Bakke loset barna gjennom den store variasjonen av vær som vi er så heldige å ha på
Søly. Vi skulle gjerne sett at flere prøvde seg på Østfold Cupen og den tradisjonsrike pinseleiren på
Fjærholmen, men dette får være et mål for 2019-sesongen.
Regattagruppa har kun bestått av 4 seilere som både har seilt med Videregåendegruppa og med NCgruppa. Olav Bakke har vært trener for gruppen. Alle fire seilere har tøyd grenser bra i år og
deltakelsen både i enkelte NC'er og ikke minst Coming Stars under NM på Steilene har gitt verdifull
erfaring.
NC-gruppa har økt i antall seilere og bestod i 2018 av hele 10 seilere. Sjur Sannerud er trener og tar
de trygt med ut i de fleste vindforhold til langt uti November. Gruppen har hatt stor deltakelse i NC'er
og NM/Coming Stars. Sara Syrrist deltok på Nordisk Mesterskap og bygde verdifull erfaring. De fleste
seilerne har også deltatt på seilakademiet med Mathias Mollatt som trener. I November avholdt de
også 2 treningssamlinger sammen med Soon SF og Fredrikstad SF.
I Feva har seilforeningen vært heldig med mange år med flere gode seilere og foreningen har markert
seg godt både på NC og i NM. I denne klassen har vi mange flinke seilere nå også, men aktiviteten
utenfor foreningen har vært noe lavere de siste par årene. Utstyret har også blitt noe tilårskomment
og godt brukt og vi ser frem til både tilførsel og oppgradering av båt- og seilparken.
Den siste store jolleklassen i Moss er 29er. Her er Moss Seilforening blitt en av de største foreningene
med 5 båter og er sammen med KNS lokomotivet i denne klassen. Vi håper på et godt NCarrangement i denne klassen på Søly i slutten av Mai 2019.
På arrangement siden var det i vårhalvåret seilforeningen hadde størst aktivitet. Med åpningsregatta
1. mai og Norges Cup for Optimist, Laser, Feva og 29er siste helgen i mai, arrangerte vi vel den største
jollehelgen i Norge i fjor med ca 200 joller. Fantastisk sommervær gjorde at Søly og de flotte
utearealene virkelig kom til sin rett. Sportslig sett var det nok mange som ønsket seg mer vind og
hadde sett frem til ekte Mosseforhold med solgangsbris og bølgeseiling. Alle klasser fikk likevel
gjennomført nok regattaer til at dette ble en tellende NC. Selv om noen seilere hadde stang ut i den
lette vinden var dommen stort sett fra alle besøkende at arrangementet ble gjennomført veldig bra.

Dette er mye takket være stor dugnadsinnsats både før og under arrangementet fra både
jolleforeldre så vel som de mer erfarne som ikke lenger har aktive jolleseilere.
Sommerseilskolen trakk igjen mange unge seilere. Både mange nye, noen gjengangere og en egen
"treningsleir" for våre egne regattaseilere. Caroline Heiberg med hjelp av Eline Snerlebakken, Edward
Vedeler Jensen og mange av våre lokale trenere sørget for en god gjennomføring med fokus på
seilglede kombinert med trygge rammer. Vi endte opp med rett i overkant av 100 barn fordelt over 4
uker. Den første og siste uken har vist seg å være de mest populære og fylte seg raskt opp. 10 barn
deltok på høstens nybegynnerkurs i seiling og nesten alle hadde vært innom Sommerseilskolen.
Erfaring til neste år er å reklamere for nybegynnerkurset tidligere enn vi klarte i 2018.

J/70 Aktivitet 2018
22 faste seilere og noen Drop In har igjen gjennomført en god sesong. Mandagene faste seiling i hhv
Son og Moss ble i 2018 utvidet med noe lagseiling onsdager.

Sportslig ble det igjen en god sesong;
3 aktive lag gjennom sesongen med skippere Knut Gudmund Carlsen, Karl Einar Vedeler Jensen og
Magne Klann.
To lag endte topp 3 under Hankø Race Week (Moss nr.2 og Son nr.3) og 2 lag endte topp 5 på
Grundig Cup. Det er vi meget fornøyd med. Mosse laget med skipper Karl Einar Jensen deltok også på
Champions League på Sardina.

Mosselaget under friskeforhold på Grundig Cup i Son

Økonomi.
J/70 satsingen er organisert i en egen klubb; Moss- og Soon J70 Seilforening. 50/50 eiet av Moss SF
og Son SF.
Klubben hadde kr348.000 i driftsinntekter fordelt på Kontingenter, utleie av båter og
sponsorinntekter. Overskudd etter avskrivning endte på kr 46.624. Kassabeholdning pr 31.12 var på
kr 273.864. Lån kr. 588.675. Restverdi på båtene er antatt å være kr 350.000 pr båt, totalt kr
1.050.000,-

Nye seilere på J/70

Plass 2 og 3 Hankø Race Week. Moss 2, Soon 3

ÅRSBERETNING FRA ANLEGGSUTVALGET FOR 2018

Anleggsutvalget har i 2018 bestått av Morten Jansen (havn), Aksel Ellefsen (havn), Magne Jensen
(hus), Erik Juriks (aktivitet) og Lars Jørgen Kopperud (leder). Havnesjef Gunn Rodal møter også fast i
anleggsutvalget.
Anleggsutvalget har ansvar for drift, vedlikehold og utvikling av havn, bygninger og tomtearealer,
samt materiell og utstyr knyttet til dette. Ansvar for materiell og utstyr som brukes i de sportslige
aktiviteter ligger under Aktivitetsutvalget.
Samarbeidet i utvalget har fungert meget bra, og sammen med bidrag og engasjement fra
medlemmende for øvrig kan vi se tilbake på et år hvor driften har fungert godt. En stor takk til alle
som bidrar med sin tid til det beste for vårt flotte anlegg på Søly og foreningen!

Søly båthavn
Det økonomiske resultatet for havna er fortsatt godt, og i henhold til budsjett for året. Inntektene er
høyere enn budsjettert, men det er også høyere kostnader. Dette er i hovedsak knyttet til
uforutsette utgifter som utbedring av molo ved badebrygge, nye fundamenter til flaggstengene og til
skiltet ved innkjøringen, samt utbedringer av el-anlegg på brygger og landområder. Dette arbeidet er
heller ikke ferdigstilt.
Ny truck ble operativ på forsommeren, og har fungert etter planen resten av året. Erfaringene så
langt er positive. Men det har tatt tid å avklare og få utbedret alle småfeil med leverandør, og noen
forhold gjenstår fortsatt. Per Arne Karlsen startet som ny truckfører, og sammen med Morten og
Aksel har vi da tre truckførere. Gammel truck ble solgt for 75.000,-.
Ny mastekran ble også tatt i bruk dette året og det ble i forkant arrangert nødvendig kurs for alle
brukere. Den nye kranen krever litt endring av teknikk og løftemetode i forhold til hva vi er vant med
fra den gamle kranen. Brukt riktig er den nye kranen et tryggere og bedre redskap for håndtering av
både små og store master.
Etter en del misnøye fra båteierne knyttet til beregning av vinterstrøm, ble det besluttet at alle måtte
skaffe kabel med egen måler i henhold til havnas spesifikasjon. På denne måten blir
fakturagrunnlaget for den enkelte båteier helt korrekt, og havnesjef bruker mindre tid på
administrasjon og kontroll. Tilbakemeldingene fra båteierne er positive.
Den lenge planlagte betalingsbommen ved utsettingsrampe er nå installert og vil være operativ fra
sesongstart 2019. Betaling foregår over «goMarina» app, og det er enkle metoder for å deaktivere
bommen ved arrangementer og ellers når foreningen har behov for dette. Bomavgiften økes til 75,-,
som fortsatt er rimelig sammenlignet med lignende anlegg i distriktet.
El-tilsyn utført i september avdekket dessverre en rekke feil og mangler på brygger og uteanlegg. Noe
er utbedret, men det gjenstår fortsatt en god del som må tas tak i fortløpende. Det er usikkerhet
knyttet til de totale kostnadene for å få dette utbedret.
Anlegget for kameraovervåking av havnen har blitt utvidet med to kameraer samt pc med skjerm i
vaktrom.

Det har blitt innført en uformell godkjenningsordning av innleide havnevakter, som i praksis betyr at
vi skal ha kontroll på hvem som tilbyr seg å ta vakter på oppslagstavler o.l ., og at vi instruerer disse
om noen enkle kjøreregler. Havnesjef fjerner alle andre oppslag hvor det tilbys å ta vakter for
medlemmene.
Dykkere har inspisert moringer og stolper i havnen i to omganger. Det ble ikke funnet avvik eller feil
på moringer. Inspiserte stolper var også i orden.
Flaggstengene er pusset opp, nye kupler og flaggstangføtter er kjøpt inn, og med en del graving og
nystøpte fundamenter er de nå på plass.
Responsen fra båteiere etter varsling fra havnesjef om ekstremvær er ikke god nok. Anleggsutvalgets
medlemmer sammen med andre båteiere har derfor ved to anledninger gjort en betydelig innsats
ved å gå over fortøyninger på samtlige båter i anlegget for å unngå skader på brygger og båter.
Anleggsutvalget har de senere år observert at ventelisteordningen i praksis har resultert i en
prioritering av nye medlemmer med motorbåter fremfor medlemmer med lengre ansiennitet som
har ønske om plass til seilbåt, og at andelen motorbåter i havnen dermed øker. For en Seilforening
har dette vært en ikke ønsket utvikling, og det ble derfor før sesongstart i fjor besluttet av styret å
justere noe på ventelisteordningen for å unngå denne utviklingen videre.
For å bedre gjennomstrømming i havna for dermed å redusere problemet med algevekst har vi delvis
åpnet to kulverter syd i havnen. Det utredes videre om det er mulig å ytterligere forbedre
gjennomstrømming.

Fellesdugnad
I tillegg til den store fellesdugnaden, og enkeltdugnader ble det også organisert en ekstraordinær
fellesdugnad for å få utført nødvendig ytre vedlikehold av bygninger. I alt har 100 medlemmer deltatt
på disse dugnadene. Dette er en dobling av antall deltagere sammenlignet med 2017, og viser tydelig
den fine utviklingen vi har hatt på denne type tilrettelagt og organisert dugnad.
Mye fra den lange arbeidslisten ble utført, særlig bør nevnes ny platting rundt mastekran, ny trapp
ved vaktrom, større område med bryggeplank er byttet på søndre molo, alle utriggere og
redningsstiger er skrapet for skjell, gamle mastekraner er demontert, utbedring av hekk og
gressområder i syd, vask og beis av bygninger og en del innvendige arbeider i klubbhuset.
Det fremstår stadig mer tydelig at denne form for organisert fellesdugnad er veien å gå videre for på
best mulig måte å fremme frivillighet knyttet til vedlikehold og drift av havn, bygninger og
foreningens utstyr.

HMS
Arbeidet med en systematisk og dokumentert tilnærming til HMS har nå kommet godt i gang. Vi har
vært heldige og fått god hjelp av Trond Kristensen i dette arbeidet. Sammen med han har
anleggsutvalget gjennomført en risikoanalyse over virksomheten, og dette vil danne grunnlaget for
videre definering og gjennomføring av nødvendige tiltak. Rutiner for internkontroll av el-anlegg er
etablert i henhold til lovpålagt praksis.

Klubbhuset
Inntektene på utleie var i 2018 bedre enn budsjettert og med god kontroll på kostnader ser vi et godt
resultat sammenlignet med foregående år. Gjennom året har det meste av planlagte oppgraderinger
og utbedringer blitt sluttført. Spesielt i gammel del har det skjedd mye med kjøkkenet som nå har
blitt mer brukervennlig for våre formål. Huset fremstår nå i sin helhet som et flott og veldrevet
klubbhus. Dog gjenstår det fortsatt noe vedlikeholdsbehov knyttet til vinduer og panel på den utsatte
søndre delen av huset.

10 februar 2019
Anleggsutvalget
Lars Jørgen Kopperud

Sak 6a - Til årsmøtet i MS 2019:
I suksessmål i punkt 5, første underpunkt, foreslår jeg teksten endret fra:
Årlig positivt driftsresultat
til:
Årlig positivt driftsresultat, dette også ved bruk av frivillighet som alltid har vært en av
grunnpilarene i Moss Seilforening.
Sak6 a: Endring ordlyd Moss Seilforenings strategi 2013-2023
Forslagsstiller: Magnhild Raspotnig
Styrets innstilling:
Forslaget innebærer en endring av/tillegg til av vedtatt strategi. Styrets flertall har ikke lagt opp
til en gjennomgang av strategien med tanke på å endre strategien, men kun å identifisere
aktiviteter som skal bidra til at vi når målsetningene i strategien. Flertallet innstiller derfor på at
forslaget forkastes.
For hovedstyret
Truls Holm Olsen

Sak 6b - Forslag til Moss Seilforening Årsmøte 2019
De som står på venteliste på større eller mindre plass i havna så skal ansienniteten (i havna)
til den som søker plass ha førsteprioritet når ny plass utlyses.
Mener det slik at de som har båtplass fra før av kommer før alle andre
Vennlig hilsen
Terje Been
Medlem
Båtplass A 61
Anleggsutvalgets redegjørelse;
Det var ansiennitet som gjaldt frem til båthavnen ble oppgradert i 13/14.
Årsaker til at dette da ble endret til ansiennitet på venteliste;
- Da det er vesentlig lettere å få tak i en liten båtplass var det et tiltagende problem at
flere leiet en liten «venteplass» med en båt som lå ubrukt for dermed å bygge
ansiennitet. I praksis fremmer dette andelen motorbåter i havnen.
-

Leietagere med store plasser som ikke lenger brukte båten, eller hadde behov for et
opphold i sitt eierskap av båt, vegret seg for å gi plassen fra seg, vel vitende om at de
da havnet på bunn av listen. Med dagens ordning kan de gi fra seg plassen, og
samtidig sette seg på venteliste for en ny plass, med god sjans til igjen å få plass etter
noen år.

-

Det er mange aktive medlemmer som har stått lenge på venteliste for å få plass. Med
endringen til ansiennitet på ventelisten som gjeldende, gis disse medlemmene en
mulighet for å få plass i Søly.

-

Å gå tilbake til gammel ordning vil med sikkerhet føre til at andelen motorbåter i
havnen øker, og at dette i stadig større grad blir inngangsbilletten til plass i Søly.

-

Oppsummert var det slik at gammel ordning førte til mye posisjonering og mindre
båtbruk knyttet til plassene i havna. Med ny ordning er havna mer levende, med flere
aktive medlemmer som slipper til, og det er totalt flere plasser som er i aktiv bruk.

Styret
19.02.19

Sak6 b: Tildeling av båtplasser etter ansiennitet
Forslagsstiller: Terje Been
Styrets innstilling:
Å beholde ventelisteordningen slik den er pr dags dato.
Dersom årsmøtet ikke er enig i dette foreslår styret at spørsmål om prinsipp for tildeling av båtplass
sendes tilbake til styret og anleggsutvalg for ytterligere utredning. Dette blant annet for å vurdere
konsekvensene ved en endring og hvordan eventuelle overgangsordninger skal være. Styret vil komme
tilbake til neste årsmøte med resultat av gjennomgang og forslag på neste årsmøte.
Se også kommentar fra anleggsutvalget.

For hovedstyret
Truls Holm Olsen

Sak 6c - Til årsmøtet i MS 2019:
FORSLAG TIL ÅRSMØTE I MOSS SEILFORENING 27.02.2019
Tildeling av båtplasser
Jeg Rune Listerud reagerer på at Anleggsutvalget/Hovedstyret i mai mnd. 2018. lager
oversiktskart over at alle båtplasser som er merket med VI og VII er reservert seilbåter (
totalt 38 plasser ). Det vil si at motorbåter over 11 meter og bredde over 4 meter er uønsket
på Søly. Dette kommer overraskende på flere enn meg. Jeg fikk med meg dette pga. at jeg
søkte på en større plass den 13.6.2018 enn den jeg eier og jeg har spilt med åpne kort ( mail
14.9.2017 ) om at jeg ville kjøpe meg motorbåt for sesongen 2018. Jeg fikk ikke noen
tilbakemeldinger på at motorbåter over 11 meter var uønsket da, men ble heller ikke
garantert noen plass. Slik jeg forstod dette da, så må jeg søke på de plassene som kommer
og det er riktig. Ingen forfordeling. Men jeg har hatt søknad inne i mange år på større
båtplass og ikke i fra 2016 som det nå står i listene til Anleggsutvalget. Derfor eget forslag
med venteliste.
Er det ikke riktig at Leietakere i havna er med på å bestemme en slik endring? Dette må være
et Årsmøte vedtak og ikke opptil de enkelte som sitter i Havneutvalg og Hovedstyret. Neste
gang kan det bli at motorbåter over 10 meter og 3,5 meters bredde er uønsket.
Høsten 2012 og før årsmøte i 2013 var det diskusjoner i havna om at motorbåter skulle bort
fra Søly. Den gangen dukket det opp en avtale mellom Seilforeningen og Kommunen om at
fordelingen i havna skulle være en 60/40 fordeling mellom seilbåter og motorbåter. Etter at
dette dukket opp, ble det stille rundt dette med seilbåter og motorbåter. Jeg vedlegger 2
skriv som jeg har funnet rundt dette. Det ene er fremmet til årsmøte i 2013 ( Bjørn Åge
Rustad ) hvor noe belyses og det andre er en usignert Instruks/avtale fra 1980. Se paragraf 2
og 6. Jeg har vært i kontakt med Moss Kommune og ingen der vil svare meg på dette.
Hvis det er slik at avtalen er slettet, så stiller jeg da spm. hvorfor dette ikke er informert til
alle Leietakere? Det hadde vært enklere å akseptere at slike endringer skjer, hvis det hadde
blitt informert om at avtalen er slettet med kommunen. Har virkelig Anleggsutvalget og
Hovedstyret en slik fullmakt, at de bare kan legge gamle avtaler og kontrakter til siden. Her
mener jeg at det må fremlegges en ny avtale, som kan vise til at det kan gjøres på denne
måten. Det står ikke noen ting i kontraktene om at motorbåter over 11 meter og 4 meters
bredde på Søly ikke får plass. Dette gjelder også de nye avtalene med Innskytere som er
signert sommeren 2018. Det er kun Båtplass oversikt og priser som viser til at motorbåter er
uønsket på bryggene VI og VII som er merket med S.
Jeg håper at Anleggsutvalget og Hovedstyret klarer å skille på person og sak, slik at dette ikke
får konsekvenser for min søknad om fremleie plass i sesongen 2019.
2 vedlegg
Mvh
Rune Listerud
12.02.2019
Kommentar fra styret:
Plasser på VI har vært forbeholdt seilbåter siden havnen ble bygget om i 2014, og dette ble
da ikke bestemt i 2018.

Endringen om også å forbeholde plasser på brygge VII til seilbåter ble vedtatt i
hovedstyremøte 23 april 2018. Dette var et av to tiltak som ble besluttet for å få flere
seilbåter i havnen. Konsekvensen av ventelisteordningen slik den har vært, og manglende
prioritering av store plasser for seilbåter har de siste årene ført til stadig mindre andel
seilbåter i havnen. Dette er naturlig nok en ikke ønsket utvikling for en Seilforening, med
mange medlemmer som har seilbåt og som ønsker båtplass.
Styret og anleggsutvalget mener vi er berettiget til å fatte beslutninger om slike endringer,
som er i henhold til formålsparagrafer og vedtatt strategi.
Det ble inngått ny leiekontrakt med Moss Kommune datert 23. mai 2007. Denne avtalen sier
ingenting om fordeling mellom seilbåter og motorbåter i havnen. Foreningen har dermed
stått fritt til å bestemme dette på egenhånd i snart 12 år!
Ordensreglene beskriver blant annet hvilke plasser som er forbeholdt seilbåter – punkt 3.2.
Det bør også nevnes at tiltakene besluttet i april 2018 ikke har tilbakevirkende kraft, og at
ingen medlemmer må gi fra seg en fast båtplass som konsekvens av tiltakene.
Styret
19.02.19
Sak6 c: Tildeling av båtplasser
Forslagsstiller: Rune Listerud
Styrets innstilling:
Styret kan ikke klart se hva som her faktisk er forslaget, men anleggsutvalget ønsker å
kommentere noe av innholdet – se ovenfor
For hovedstyret
Truls Holm Olsen

Sak 6d - FORSLAG TIL ÅRSMØTE I MOSS SEILFORENING 27.02.2019
Venteliste på båtplass
Jeg Rune Listerud foreslår at Ventelisten for tildeling av båtplass blir lagt ut på nettsidene og
oppdateres 2 ganger i året. Ansenitet prinsippet for tildeling må være det som skal telle og
søknads dato for ønske om større plass noteres ned.
Ved å gjøre det på denne måten, kan alle følge med på hvor de ligger hen i køen med å få
plass.
Mvh
Rune Listerud
12.02.2019
Sak6 d: Venteliste på båtplasser
Forslagsstiller: Rune Listerud
Styrets innstilling:
Ventelisten inneholdende navn og ansiennitet kan legges ut på nettsiden 2 ganger i året, med
forbehold om at noen ikke ønsker navnet offentliggjort på siden av hensyn til personvern. I så
tilfelle kan hvem som helst som står på listen, når som helst få en kopi av listen utlevert fra
havnesjef.
For hovedstyret
Truls Holm Olsen

Sak 6e - FORSLAG TIL ÅRSMØTE I MOSS SEILFORENING 27.02.2019
Endringer av Båtplasser på den søndre moloen
Jeg Rune Listerud foreslår at Båtplassene 51 til 60 gjøres om til store plasser, siden det er
manko på slike plasser i havna og at forholdene for å gjøre dette ligger godt til rette. Ved at
en fjerner 3 plasser, så vil det være bredde nok til 7 stk. 5 meters plasser. Kan hende en kan
klare 8 stk. også, ved nøyaktig måling og tilpasninger.
Økonomisk blir dette et lite tap på Innskuddssiden og på Årsleien ved 7 stk. store plasser.
Det er nå kr 517000,- i innskudd, men det vil bli kr. 448140,- og på Årsleien vil det gå fra kr.
53190,- ned til kr 50288,-. Klarer man å få inn 8 plasser vil det gi et minus på ca 5000,- kr på
innskuddssiden, men det vil gi et pluss årsleiesiden på ca 4000,- kr. inkl. vinterandelen.
Mvh
Rune Listerud
12.02.2019

Sak6 e: Endringer av båtplasser på den søndre moloen
Forslagsstiller: Rune Listerud
Styrets innstilling:
Forslaget eksisterer allerede i havnesjefens ide-bank, og vil bli utredet videre i løpet av 2019.
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.

