Til
medlemmer av Moss Seilforening

Saksliste og sakspapirer for årsmøte
Det vises til innkalling til årsmøte.
Årsmøte avholdes i klubbhuset på Søly onsdag 26. februar 2020 og begynner kl. 1900.
Saksliste:
1. Godkjenne de stemmeberettigede.
2. Velge: Dirigent, referent, samt 2 medlemmer til å undertegne protokoll og
tellekorps.
3. Godkjenne innkalling, saksliste og forretningsorden
4. Behandle seilforenings årsmelding herunder utvalgsmeldinger.
5. Behandle seilforenings regnskap i revidert stand.
6. Behandle innkommende forslag:
a. Det er ikke kommet noen forslag
7. Fastsette medlemskontingent og treningsavgift
a. Fastsette medlemskontingent
b. Gruppestyrene gis fullmakt til å fastsette treningsavgift for gruppens
aktiviteter
8. Vedta seilforeningens budsjett for 2020.
9. Vedta 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 årsmøte i samsvar med anbefaling fra NIF, gir Hovedstyret i
seilforeningen fullmakt til å oppdatere loven i samsvar med endringen i
NIFs regelverk og lovnorm for idrettslag.
11. Foreta valg
a. Valgkomite fremmer innstilling til årsmøte på dette punkt
Sakspapirene som legges ved er:
•
•
•
•
•
•
•

Forslag til forretningsorden
Årsberetninger
Regnskap for 2019 med revisors beretning
Kontrollkomiteens rapport
Forslag til budsjett 2020
Organisasjonsplan
Foreningens lover

Etter årsmøte, eventuelt i en pause, vil det bli servert kaffe og kaker, gitt en orientering
om viktige aktiviteter i foreningen i 2020 og foretatt utdeling av seilforeningens
hederspriser og utmerkelser.

Vel møtt!

Med vennlig hilsen
Hovedstyret i Moss Seilforening
Truls Holm Olsen
Leder

Årsmøte i Moss Seilforening 26.02.2020

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

ÅRSMELDING FRA HOVEDSTYRET
•
•
•
•
•
•
•

Leder:
Nestleder:
Kasserer:
Sekretær:
Leder anleggsutvalg:
Leder Aktivitetsutvalg:
Varamedlem:

Truls Holm Olsen
Pål Einar Berntsen
Camilla Mosseros
Therese Kastet
Lars Jørgen Kopperud
Fredrik Bakke
Mathias Mollatt

Hovedstyret har i foreningsåret 2019 avholdt 9 styremøter etter ordinært årsmøte. Hovedstyre
har stått for den daglige driften av foreningen, og utvalgslederne har hatt funksjonelt og
økonomisk ansvar for sine respektive grupper.
Moss Seilforening hadde 611 medlemmer 31/12-19, hvilket er en svak nedgang fra siste år.
Noe av årsaken til nedgangen er opprydding i medlemsregister avslutning av medlemskap for
de som ikke har betalt etter flere purringer. Foreningens midler er benyttet og forvaltet i
samsvar med vedtak fattet på ordinært årsmøte.
Regnskaps-, og budsjett- funksjonen er godt organisert og det utøves en forsvarlig
økonomistyring i foreningen.
Samarbeid med og bidrag fra næringsliv og stiftelser/foreninger har gitt viktige bidrag til
finansering av foreningen. Helly Hansen har vært foreningens hovedsponsorer, men vi har
også fått økonomisk støtte bla fra Seatronic som bryggesponsor. En stor takk går til alle for
støtten. I 2019 har vi dessuten på linje med tidligere år lykkes med å få 70.000,- til ny
jollehenger fra DNB stftelsen
Det har i 2019 vært arbeidet med å forberede jubileum i 2020. Det er etablert en
organisasjonskomite for Stor NM med Hans Bjørn Paulsrud som leder. Vi har deltatt i
Styringsgruppen for Vannsportfestivalen og planlegger også deltakelse på festivalen i juni
2020.
HAVN, HUS OG ANLEGG
Anleggsutvalget har arbeidet godt gjennom året med å videreutvikle anlegget vårt på Søly.
Det har vært et konsolideringsår med fokus på å ferdigstille prosjekter og løpende
vedlikehold. Vår energiske havnesjef har sammen med anleggsutvalget organisert vellykket
dugnad i 2019 med svært god oppslutning.
Det henvises for øvrig til årsberetningen fra Anleggsutvalget

AKTIVITETER
Foreningsåret 2019 har som vanlig vært aktivt med en rekke aktiviteter både i jollegruppa og
i Tur og hav. En spesiell hendelse i 2019 var at vi ble invitert til å delta på Momentum med
våre dyktige Optimistseilere. Det ble et veldig bra resultat og resultatet ble i avisen omtalt
som høydepunktet på Momentum
Satsingen på J/70 seilingen har fortsatt i 2019. Det har vært god aktivitet og mange fornøyde
deltakere, selv om resultatene på regattabanen ikke har vært like gode i 2019 som tidligere år.
Samarbeidet med Son fungerer veldig bra og det blir spennende å se om vi kan klare å få til
enda større aktivitet og deltakelse i dette prosjektet fremover.
Det er også gledelig å se at vi hver tirsdag har klart å samle kjølbåter til vennskapelig dyst
rundt Revlingen. Det ble også et spennende og flott klubbmesterskap i år selv om det ikke ble
den vanlige runden Jeløy Rundt.
Det henvises for øvrig til årsberetningen fra Aktivitetsutvalget for ytterligere detaljer.
Hovedstyret vil til slutt takke medlemmer, foreldre, tillitsvalgte, trenere og dommere for det
store arbeidet og engasjement som er nedlagt for Moss Seilforening. Deres bidrag har vært
helt uvurderlig for at vi har kunnet gjennomføre med stil. Dere er foreningens viktigste
drivkraft.

Truls Holm Olsen

Pål Einar Berntsen

Leder

nestleder

Fredrik Bakke

Lars Jørgen Kopperud

Leder Aktivitetsutvalg

Leder Anleggsutvalg

Therese Kastet

Camilla Mosseros

Sekretær

Kasserer

Årsmelding fra Tur & Hav 2019
I 2019 har Tur & Hav arbeidsgruppen bestått av:
Øyvind Knudsen, Frank Jensen, Tone Solberg, Tove Nordlie og Ståle
Nerland
I løpet av sesongen har følgende arrangementer gått av stabelen;
• «Medlemsmøte» med gjennomgang av planer for sesongen og valg av
arbeidsgruppe for Tur Og Hav.
• Navigare Cup 2018
• Jeløy Rundt/ Klubbmesterskap 2019
Tur og Hav-gruppen i Moss seilforening benyttet 2019-sesongen til å fokusere
på gleden ved storbåtseiling og det sosiale ved å møtes til vennlig konkurranse
gjennom Navigare Cup i Værlebukta og omegn hver tirsdag i sesongen. Både
arbeidsgruppen og de øvrige deltakerne har bidratt til at vår målsetting om å
fylle Værlebukta med kjølbåter må sies å ha vært en suksess. Vi erkjenner
likevel at vi kan ha plass til enda flere båter på startlinjen vår. Totalt antall båter
påmeldt Navigare Cup var 14 og i snitt stilte 8 båter til start gjennom 12 runder.
De fleste deltakere har også deltatt aktivt med erfaringsutveksling og seilbåtprat
under den uhøytidelige premieutdelingen etter hver seilas.
En suksessfaktor som har gitt Navigare Cup et løft i 2019 og som har bidratt til
stor entusiasme gjennom sesongen, er at vi mottok sponsorpremier fra
Seatronic Båtutstyr og Helly Hansen til trekning blant deltakerne etter hver
seilas. Sponsorene har fått mye positiv oppmerksomhet gjennom dette, og vi i
Tur og Hav har hatt premieringen som et ekstra trekkplaster hver tirsdag.
TUSEN TAKK til våre velvillige sponsorer! Hovedpremien, en SpinLock
seilervest toppmodell, vil bli trukket samtidig med ordinær premieutdeling og
kåring av vinnere på neste medlemsmøte i Tur og Hav.
Sportslig var det Excalibur med skipper Vidar Emanuelsen Selju og hans
mannskap som viste seg nærmest uslåelige gjennom 2019, på de neste plassene
lang mer jevnt og svært spennende helt til siste slutt.

Resultatliste NavigareCup:

Klubbmesterskapet, Jeløya Rundt, gikk av stabelen helgen 28.-29. september.
Opprinnelig plan var å seile rundt øya til gjestehavna nord i kanalen.
Værgudene ga oss imidlertid noen begrensninger, fordi det ikke var tilstrekkelig
vind til at båtene skulle klare distansen på tiden vi hadde til rådighet.
Klubbregattaen ble derfor seilt på kortere bane tvers over fjorden T/R
Bastøbåen dag 1 og rundt Mefjordbåen dag 2.
Klubbregattaen krasjer dessverre med høstferien for
noen og 9 båter stilte til start. Tradisjonen tro møttes
deltakerne og øvrige interesserte fra Moss Seilforening
til fest på Klubbhuset med Pizza fra Peppes på
lørdagskvelden. Seilforeningens eget husband, 3
Fenders, sto for kvalitetsunderholdning ut i de små
timer.
Resultatliste Klubbmesterskapet Jeløya Rundt:
Seilnummer

Båtnavn

Skipper

Båt type

Dag 1

Dag 2

Plassering

NOR 15039

Forza

3

1

Lethe

Grand Soleil
39
First 34.7

1

NOR 12488

Hans-Christian
Grande
Øyvind Knudsen

2

2

2

KEJ - SH

Karli

Karl Einar Jensen

X-412 SH

4

1

3

NOR 11587

Ventus IV

Dag Nyrud

X-40

3

5

4

NOR 972

Overmot

Kari Handeland

Express

5

6

5

NOR 15449

Haffsårkesteret

Truls Holm Olsen

Arcona 380

7

4

6

NOR 15491

Sone 2

7

7

Martina

Bavaria 40
CR
Mamba 29

6

NOR 3943

STÅLE
NERLAND
Eirik Dyrop

8

8

8

Bavaria 30CR

Naomi

Lone Haldorsen

Bacaria
30CR

9

9

9

Premieutdeling etter Klubbregattaen skjer på neste medlemsmøte i Tur og Hav.
1Debriefing og premieutdeling

Kommunikasjon i Tur og Hav:
Tur og Hav har en egen Facebookgruppe
hvor både arbeidsgruppen og medlemmene har hatt mye god kommunikasjon
rundt våre aktiviteter. Her annonseres detaljer om vær, vind og øvrige taktiske
detaljer. I gruppen deles også bilder og filmer fra aktivitetene våre. Tur og Hav
takker for bidrag, både fra aktive deltakere og alle andre som følger oss. Alle
medlemmer i Moss Seilforening er velkommen til å melde seg inn i vår
Facebookgruppe.
2Overmot, veltrimmet og i godt driv!

3På kryss mot målgang ved Norrøna

4Bilde fra Du vet du er fra Moss Jeløy... av Jeanett Larsen

Jollegruppas årsberetning
Seilsesongen startet igjen med påskeleir på Søly i 2019. Seilerne som har seilt noen år
har klær og utsyr som gjør at tidlig seiling går bra. De ferskeste seilerne ventet til etter
påske. Den offisielle starten på seilsesongen var tradisjonen tro 1. mai. Også i år
kombinert med første regatta i Østfoldcup-en. Her deltok 2 29ere, 6 RS Fevaer og 16
Optimister likt fordelt på A- og B-gruppe.
Tidligere år har nybegynnerne startet seiling 1. mai, men de siste årene har
sommerseilskolen vært første tilbud for nye seilere. Sommerseilskolen viser at det med
litt innsalg gjennom seilskoleukene, er mulig å
rekruttere barn og ungdom til jolleseiling. Fra
skolestart hadde foreningen 16 nybegynnere
som var med stort sett hele høsten. Det blir
spennende å se hvor mange vi klarer å beholde
i 2020. Avskallingen fra nybegynnerkurs til
norgescupseiling er nok mellom 80 og 90%.
Moss Seilforenings aktiviteter bidrar uansett
til masse seilglede underveis. Mange unge
seilere har fått mestringsfølelse og fått
kunnskap om seiling de kan ta med videre i
livet - noe som kanskje kan øke lysten på egen
Bilde fra høstens nybegynnerkurs
seilbåt når man blir voksen.
Seilforeningens optimistseilere som seiler på det øverste nivået har markert seg i NC og
NM på Hankø. Sesongen ble avsluttet med gullfinale i lagcup. Deltagelsen er den første
på mange år så det var derfor ekstra gøy at laget slo mange gode lag fra andre
seilforeninger. Det blir spennende å se om vi klarer ytterligere utvikling frem mot NM
på hjemmebane.
Etter flere år uten så stor aktivitet utenfor egen
forening, har flere RS Feva-lag fra Moss
Seilforening vært med både på Norgescup og
NM. Siste NC deltok to båter og den ene båten
vant til slutt sammenlagt.

Ella Syrrist og Kaja Fuglum - NC Feva i Tønsberg

Den siste store jolleklassen i Moss har vært
29er. Her har Moss Seilforening vært en av de største foreningene sammen med KNS,
men etter 2019 sesongen ser det ut til at det kun blir én båt i Moss i 2020.

Fra NC for 29er i mai 2019

Av arrangementer var 2019 litt roligere enn for 2018. I tillegg til påskesamling og
åpningsregatta 1. mai, var det NC for Feva og 29er i 25.-26. mai som var årets
arrangementer. Dette betyr ikke at vi har ligge i le hele 2019, for mye har skjedd.
Under RS Feva og 29er NC’en, ble det på lørdagen ble det arrangert flere race rett
utenfor moloen med perfekte forhold, økende fra lett vind til silkeføre med 6-7 m/s og
sol. På søndagen ble det skikkelig vind fra nord og arrangementet ble trukket ut til
Revlingen. Nok en gang var det mange rosende ord fra de tilreisende seilerne.
Sommerseilskolen trakk igjen mange unge
seilere. Både mange nye, noen gjengangere
og en egen «leir» for våre egne
regattaseilere. Totalt var 120 seilere fordelt

Fra første uken med sommerseilskole

Live med NRK Østfold

gjennom fire uker på Søly. Alle ansvarlige og trenere har fått rosende tilbakemeldinger
på hvor gøy det har vært med seiling og vannaktiviteter under seilskoleukene. Enkelte
byttet til og med fra kort dag til lang dag bare for å få med seg mer av det som var gøy.
NRK Østlandssendingen var også en liten tur innom i uke 32 og da fikk vi (og reporter)
være med på live-sending rett fra Optimisten.
Etter en henvendelse fra Punkt Ø og Momentum rett før julen 2018, endte Jollegruppa
med å gjøre noe veldig annet enn konkurranseseiling og trening. Ca 25 jolleseilere og 45 trenere fikk delta i et kunstprosjekt med kunstneren Pauline Fondevila i regi av
Momentum/Punkt Ø. Et busslass med kunstinteresserte pressefolk ble sluppet av på
Søly kun iført tynt pentøy. Det ble friskt for de fremmøtte å beskue flinke jolleseilere
seile frem og tilbake foran film-crewet. Kunstprosjektet bidro til at mange voksne
seilforeldre fikk øvd seg i rigging av våre gamle treningsseil som var blitt malt tekst på.
Jolleseilerne fikk seilt litt ekstra og vært med på en film som var en del av Momentumutstillingen på Alby. Vi fikk i denne anledningen inn midler til å skifte ut gamle
treningsseil med nye treningsseil/-rigger.

(foto: Texas reklamebyå)

Siden vi var så heldige og mottok penger fra
både Sparebankstiftelsen DNB og
Sparebank1-stiftelsen i 2018, fikk vi levert
en god del nytt utstyr i 2019. I april/mai fikk
vi levert 4 nye RS Feva og 1 ny følgebåt/RIB.
Vi har også solgt unna noe av det eldste
utstyret slik at vedlikeholdet blir litt
enklere. En rekke av de eldste Optimistene
har også blitt kassert til fordel for vrakpant
som vi ønsker skal gå inn i nytt utstyr for å
vedlikeholde nyere båter.

Ny følgebåt

For jollestyret, feb 2020
Simen Syrrist
(avtroppende jolleleder)

2 av de 4 nye RS Fevaene

Moss Seilforening - Budsjett 2020
Sammendrag avdelinger
Kto.nr.

Betegnelse

3100
3102

Salg av båter og motorer
Leieinntekter Søly

3105
3108
3112

SUM
10 FELLES

20 SØLY 30 HUSET 40 AKTIVIT ET 60 SOMMERSSK

Budsjett

Resultat

2020

2019

1 630 000

1 630 000

119 500
1 512 419

Opplagsleie (uten fast båtplass) - Land
Opplagsleie (uten fast båtplass) - Sjø
Fremleie båtplass

50 000
40 000
180 000

50 000
40 000
180 000

56 033
33 900
197 846

3115
3122

Vinterstrøm
Inntekt truck

120 000
280 000

120 000
280 000

134 847
281 330

3125
3130
3135

Rampeavgift
Venteliste
Dugnad

65 000
25 000

65 000
25 000
70 000

59 477
25 200
70 350

3140

Vaktgebyr

18 000

18 000

20 600

3145

Gjesteleie

150 000

150 000

160 464

3150
3155

Grasrotandel
Offentlige tilskudd NIF/NSF

5 000
290 000

5 576
293 621

3160
3165
3167

Kommunalt tilskudd
Sponsorinntekter / Gaver
Salg HH Varer, klær, utstyr

40 000
70 000

1 500
550 000
5 140

3170
3175

Reklame (m.v.a. pliktig)
Utleie klubbhus

3180
3910
3920
3930

Kiosksalg
Kursinntekter Seilskole
Medlemskontingenter
Treningsavgifter

3950

Stevneinntekter

3990

Diverse intekter

SUM inntekter
4010
4012

Nasjonale og internasjonale mesterskap
Stevnekostnader

4013
4014
4015
4016

Premiekostnader
Honorar Trenere fast adresse
Honorar trenere andre
Utdanning

4018
4020

Reisekostnader, bilgodtgjørelse
Toppsatsing

4200
4600
4605
5000

Drift seilskole
Kioskvarer
Innkjøp klær / utstyr for salg
Lønn til ansatte

5010
5190

Lønn ikke innberetning
Påløpne feriepenger

5410

Arbeidsgiveravgift

5910

Sos. arrangement

6300
6320
6340

OTP
Kommunale avgifter
Renovasjon
Strøm, lys, varme

6350
6351

Drift og vedlikehold havn, hus og lokaler
Renhold og rekvisita

6360
6450
6460
6470

Utvendig beplantning
Investeringer og større anskaffelser
Drift trucker / båt
Prosjekt Anlegg Søly

6700
6705

Kjøp av tjenester
Kjøp tjenester lønn

6710
6800
7310

Kjøp av regnskapstjenester
Kontorkostnader / telefon / porto
Signal, annonser, web, IT

7395
7500

Øreavrunding
Forsikring

7700
7701
7702

Kontingenter
Anvendelse Gaver
Diverse

7770
7830

Bank og kortgebyrer
Konstaterte tap på fordringer

SUM kostnader
Driftsresultat
8070

Renteinntekter

45 000

70 000

5 000
125 000

165 000
40 000
70 000

190 000

27 000
187 000

100 000

21 528

290 000
96 000

291 631
104 674

469 800

451 545

18 000

94 307

225 000

4 241 800

4 705 488

-10 000

-30 000
-192 000

-80 182
-15 563

0

-7 601
-26 000

-20 000
-4 000

-30 000

-14 334

-12 000

-1 216
-60 000

-40 000

-30 235

-130 000

-40 000
0
-959 000

-447 092

-13 000

-10 000
-111 195

-48 760
-50 388

-18 330

-135 219

190 000
100 000
290 000
96 000
244 800
5 000

225 000

13 000

495 000 2 571 000

190 000

760 800
-30 000
-182 000
-50 000
0

-10 000
-3 000

-5 000

-504 000

-15 000
-8 000

-100 000

-225 000

-10 000
-63 000

-12 500

-71 064

-14 100

-22 695
-31 725

-5 000

-1 000

-20 000

-8 000
-19 000
-95 000
-170 000

-2 000
-11 000

-480 000

-41 000

-27 977

-65 000

-10 000
-38 000
-95 000
-235 000

-34 182
-91 546
-240 803

-120 000
-130 000

-600 000
-130 000

-376 972
-130 043

-156 000
-213 000
0

-549 504
-183 831
-

-31 250
0

-620 867
-

-12 000

-130 000 -39 000 -137 000 -

137 115
33 692
65 203

-75 000

-171 000 -

3
143 430

-105 000 0
-15 000 -

103 870
8 081

-25 000 -

19 953
19 215

-156 000
-160 000

-50 000

-3 000

-31 250
-130 000
-20 000
-65 000

-10 000
-60 000

-6 000

-20 000

-36 000

-40 000

-3 000

-105 000
-5 000

-10 000

-25 000
-437 250 -1 596 064
57 750
20 500

974 936

-501 600 -1 031 420
-311 600

-270 620

-174 330

-3 740 664

-3 567 651

50 670

501 136

1 137 837

20 500

1 407

8110

Rentekostnader

8160

Valutatap (disagio)

-250 000

8600

Avdrag på gjeld (inkludert i avskrivnin (-243 000)

-250 000 -

249 645

-

92

(-243 000)

Annuitet
Resultat før avskrivninger

-171 750

271 636

889 507

Avskrivninger

-750 245

-750 245 -

750 000

Årsoverskudd (+) / Underskudd (-)

-921 995

-478 609

139 507

8601

974 936

-311 600

-270 620

50 670

Kommentarer:
Underskudd aktivitet 2020 (-270 TNOK) sees i sammenheng med ubenyttede midler 2019 - 90 TNOK (Salg seil til Momentum og HH-sponsorpenger)
2018 resultat Aktivitet: -182 TNOK, 2019: -15 TNOK (budsjett: -107)
Driftsresultat inluderer 160 TNOK i utskifning 400 m strømkabel på moloene, samt 20 TNOK lysmast ved søndre molo

Moss Seilforenings organisasjon 2019-2020

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

