REFERAT FRA ÅRSMØTE 2008
22.10.08

Tilstede 58 medlemmer.
Foreningens leder, Thorstein Tønnesson ønsket alle velkommen.
Det var ingen innvendinger til innkallingen. Årsmøte 2008 ble erklært lovlig satt med det
tradisjonelle klubbeslaget.
Lederen foreslo Hans Bjørn Paulsrud som dirigent også i år, - han ble enstemmig valgt.
Lederen foreslo Bente B. Paulsrud som referent. Hun ble enstemmig valgt.
Hans Egil Eriksen og Aksel Ellefsen ble enstemmig valgt til å underskrive protokollen.
Tellekorps- Jon Snerlebakken og Ann Carene Petersen ble enstemmig valgt.

ÅRSMELDINGENE
Dirigenten og gruppelederne gikk gjennom Årsmeldingene, kommenterte og svarte på
spørsmål.
Årsberetningen fra Hovedstyret
Årets regattasesong har vært preget av fantastiske resultater, toppet med 3 Norgesmestere i
klassene Laser, Zoom8 og brett. Kjølbåtene har utmerket seg med topp resultater både lokalt
og internasjonalt. Årsmøtet berømmet seilerne for meget gode resultater.
Årsberetning Jollegruppa
Foreningen er stolt av rekrutteringen til denne gruppen og alle de gode investeringen som er
gjennomført i sesongen i form av nye følge-/sikringsbåter og innkjøp av 10 nye optimister.
Årsberetning fra Huskomiteen
Det har vært stor utleievirksomhet og det nye kjøkkenet er både stilig og fungerer bra.
Årsberetning fra Havnestyret
Havnestyret leder, Ivar Olsen, orienterte spesielt om arbeidene på nordre molo, som vil bli
igangsatt i slutten av oktober.

Årsberetning fra Tur - og Hav
Tur og Hav har hatt gode regattaresultater i sesongen.
De ønsker seg bedre oppslutning på onsdagsmøtene hvor det er mange interessante temaer
som tas opp, selv for de som ikke seiler regatta.

Finansgruppen
Dette er en viktig del av Hovedstyret, som har som oppgave ” å selge” Moss Seilforening som
et attraktivt produkt til sponsorer.
Gruppen har i år bidratt med kr. 212.000.- hvorav det vesentlige bidraget kom fra Rygge
Våler Sparebank med kr. 100.000.- som skal gå til foreningens barne- og ungdomsarbeide.
Foreningen ga i år hovedsponsor, Helly-Hansens en ”opplevelsespakke”. De ansatte fikk
prøve seg på forskjellige aktiviteter innen seilsporten under kyndig ledelse av seilere i
foreningen. Deretter var de sosialt samvær i klubbhuset. Dette var et populært tiltak som
foreningen vil vurdere å videreutvikle.
Belamarin er hovedsponsor for Raymarine Race. Et arrangement som viser stigende
popularitet blant seilere i Oslofjordregionen
Årsmøtet spurte om størrelsen på kommunal støtte. Foreningen mottar støtte til
ungdomsarbeide i størrelsesorden kr. 15.-30.000 pr. år avhengig av aktivitet.
Rådets leder, Erik Johannessen, ga honnør til redaktør av Signal, Runar Thøgersen, for
Norges flotteste klubbavis. Årsmøtedeltagerne ga sin fulle tilslutning.
VEDTAK: ÅRSRAPPORTENE BLE ENSTEMMIG GODKJENT.

Foreningens regnskap, samt revisorberetning for 2008
Revisor, Frank Henriksen, gjennomgikk revisjonsberetningen og fremholdt at foreningen har
god kontroll på økonomien og at regnskapet er ryddig ført.
Likeledes fremhever han at foreningens ansvarsforsikring for de ansatte er dekkende.
Kasser Hans-Peter Raspotnig gikk igjennom foreningens regnskap med tilhørende balanse
samt underregnskap for Søly båthavn. Foreningens regnskap viser et overskudd, stort kr.
100.849. Det ble foreslått for Årsmøtet at kr. 11.200 av overskuddet avsettes til OLfondet.
Årsmøtet foreslo at foreslått avsetning til OLfondet økes med kr. 10.000 i tillegg, totalt kr.
21.200.
VEDTAK: DET AVSETTES KR.21.200 AV ÅRETS OVERSKUDD TIL OL FONDET.
VEDTAK: FREMLAGT REGNSKAP OG BALANSE FOR 2008 MED TILHØRENDE
REVISJONSBERETNING BLE ENSTEMMIG VEDTATT.
Vedlegg 1.
PAUSE
Det ble servert kaffe og kringle.

Innkomne forslag
Det var ingen innkomne forslag til behandling.

Fastsette kontingenten for 2009
Før kontingenten ble behandlet, informerte Thorstein Tønnesson om et tilbud fra
Seilmagasinet om kollektivt abonnement for foreningens medlemmer.

Bladet tilbyr foreningen en side i bladet hvor foreningen kan profilere seg.
Dette vil medføre en høyere kontingent for alle Moss Seilforenings medlemmer. Mange
medlemmer var sterkt imot å redusere utgivelsen av Signal som de mente var ”limet” i
seilforeningen og også en viktig del av foreningens historikk.
VEDTAK: ÅRSMØTET BA HOVEDSTYRET UTARBEIDE ET FORSLAG TIL
FREMTIDIG INFORMASJONSSTRUKTUR- SIGNAL KONTRA SEILMAGASINET
ELLER BEGGE DELER. FORSLAGET SENDES UT TIL AVSTEMMING BLANT
MEDLEMMENE.
ÅRSMØTET FORUTSETTER AT DET IKKE BLIR HEVING AV ÅRETS
KONTINGENT.
VEDTAKET VAR ENSTEMMIG.

Budsjett for 2009
Foreningens leder presenterte Hovedstyrets forslag til budsjett for 2009.
Budsjettet viser et underskudd på kr. 77.700.
Underskuddet oppstår vesentlig på grunn av at arbeidene på nordre molo finansieres over
driften, uten å ta opp banklån.
Likviditetsmessig er dette mulig. For å unngå likviditetsproblemer, er det viktig at
medlemmene betaler kontingent, opplag og lignende ved forfall.
VEDTAK: BUDSJETTET SOM FREMLAGT BLE ENSTEMMIG VEDTATT.
Vedlegg 2.
Bestemme foreningens organisasjon for 2009
VEDTAK: INGEN ENDRING, ENSTEMMIG VEDTATT.

Valg av tillitsmenn for 2009
Valgkomiteen ved Elizabeth Snerlebakken, presenterte innstillingen til tillitsvalgte for 2009.
Samtlige foreslåtte ble valgt ved akklamasjon.
Vedlegg 3.

Utdeling av pokaler
Dommerpokalen
Pokalen, som er gitt av Chr. Hermansen, er evigvandrende. Rådets leder, Erik Johannessen,
foretok den høytidlige overrekkelsen til Eline Snerlebakken for hennes norgesmesterskap i
Zoom8.
Chr. Hermansens minnepokal
Pokalen ble i år tildelt Team Marielle v/Ruud og mannskap for fantastiske resultater.
• Vinner av Navigare Cup for 20 gang
• Vinner av NORC ranking 2008, stor ORCi klasse
• Vinner av 40,7 ranking
Dessuten har de vunnet flere del-regattaer utenom Navigare Cup.

Havfruepokalen
Pokalen ble gitt av Anton Zeiner i 1998 og kan kun gis til jenter/damer for sportslig eller
annen innsats for foreningen.
I år bestemte Hovedstyret enstemmig at ”Jollemamma” Cathrine Bremsrud Lauritzen
hadde gjort seg fortjent til denne pokalen.

Sjøfareren
Dette flotte bildet som er gitt av Anton Zeiner, er en vandrepris som gis til den som har
fullført en seilas av en viss lengde eller har utvist stort sjømannskap.
Årets verdige mottaker av denne vandreprisen var Martin Knudsen. Leder av Tur - og Hav,
TerjeTurøy sa i sin begrunnelse at Martin Knudsen var en seiler som hadde seilt langt og tøft
og mestret alle situasjoner på havet.
Det vanket blomster og kjempeapplaus til alle prismottakerne.
Avslutning
Hovedstyrets leder ThorsteinTønnesson takket de av Hovedstyrets medlemmer som forlater
”skuta”. Tove Kure, Terje Turøy og Sigurd Coates (som ikke var tilstede) ble overrakt
blomster og det tradisjonelle ”akevittglasset”.
Han takket Hovedstyrets medlemmer for godt samarbeide i året som er avsluttet og Årsmøtet
for et hyggelig og konstruktivt møte.
Selv fikk Thorstein en skikkelig applaus fra Årsmøtedeltagerne for god ledelse av foreningen
i 2008.

Møtet ble hevet kl. 21.15.
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