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Gjennomgang av regnskap pr. februar 2007 dvs. 5 /12 av budsjettperioden
Våre viktigste inntektsposter, leieinntekter fra havnen og båtopplag ligger an til å bli som
budsjettert når alt er fakturert.
Sen fakturering har gjort at betydelige trenerkostnader fra 2006 er blitt belastet 2007regnskapet. Dette ble notert på siste styremøte. Styret vedtok at denne overskridelsen ikke
skal ha konsekvenser for treningsaktiviteten i 2007, men må dekkes inn ved omprioriteringer
av andre poster i budsjettet. Idrettsaktiviteten ligger samtidig an til å bli høyere, med flere
seilere og behov for flere trenere enn budsjettert.
En summeringsfeil fra avdelings- til hovedbudsjett har gjort at det i budsjettet som ble vedtatt
av årsmøtet er satt av 15’ kr mindre til kontorkostnader enn det avdelingene har budsjettert.
Kopimaskinen på kontoret måtte byttes ut og har gitt oss en uventet kostnad på ca 15’.
Medlemsutvikling
Det er registrert 20 innmeldinger
Prosedyre ved innmeldinger: Innmelding via nett, e-mail fra hjemmesiden til leder.
Videresendes til kasserer og kopi til havnesjef.
Jollegruppa
Stor aktivitet i gruppen, avholdt 1 styremøte siden forrige hovedstyremøte.
Påskesamlingen ble en knallsuksess med flott atmosfære, bra seiling, god omtale i
lokalpressen! Godt jobbet!
Trenere er på plass og treningsaktiviteten på vannet har startet.
Jolleleder legger frem nytt kostnadsoverslag for treningsaktiviteter til neste styremøte. Økning
i antall seilere gjør at det er sannsynlig at treningskostnadene blir større enn budsjettert.
Huset
Plattingen er nesten klar. Takk til dugnadsgjengen som sto på som helter for å få den klar til
påskeleiren. Fullføres før NorgesCup arrangement
Utsetter rekkverket i fremkant, ny avklaring senere.
Havna
Samarbeidet under påskeleiren gikk veldig bra. Båtpussen gikk for full maskin selv om
havnen var full av joller.
Skilt med oppfordring om å tømme båtopplagsplassen settes opp på selve plassen.

Under Norges Cup helgen 28. og 29. april vil det ikke bli mulig med sjøsetting eller opptak av
båter. Det har blitt jobbet iherdig av mange båteiere for å bli ferdig i tide i de siste ukene.
Framleieplasser er avklart, informasjon sendes ut av Havnesjef.
Materielliste ferdig utarbeidet for katastrofeberedskapsplan i tilfelle ekstrem vær.
Havnesjef har denne for videre bearbeidelse og anskaffelser.
Havnestyret har ferdigbehandlet forslagene fra årsmøtet:
Årsmøtereferatets vedlegg 7 forslag 2: ’ingen skal ha mer enn 1 (en) båtplass’
Havnestyrets innstilling: Havnestyret kan ikke se noen god grunn for å godta forslaget. All
tildeling av båtplasser følger de vedtatte retningslinjer for tildeling av plasser.
Hovedstyret tiltrer havnestyrets innstilling.
Årsmøtereferatets vedlegg 7 forslag 3: ’Båtplass leies bare av personer, ikke firmaer eller
lignende.’
Havnestyrets vedtak: Havnestyret er enig med forslagsstiller. Formaliteter følges opp av
havnesjef.
Hovedstyret tar havnestyrets innstilling til etterretning.
Årsmøtereferatets vedlegg 7 forslag 4: ’ Ber havnestyret ta en total gjennomgang av
lengder/størrelser på båter i havna. De som er større i lengde enn reglementet sier, må fjernes
fra havna.
Havnestyrets vedtak: Havnestyret ønsker å opprettholde dagens lengde/bredde på båtplasser
som veiledende maksimalmål. Ved tildeling av plass, skal båtens størrelse godkjennes.
(Vedtaket ble godkjent mot en stemme)
Hovedstyret tar havnestyrets innstilling til etterretning.
Nyrevidert vaktinstruks for havnen er sendt ut.
Vakttid fra 20-06 og med detaljert beskrivelse av vaktomfang.
Havnestyret har avslått en søknad fra en leietaker om disponering av båtplass til bruk for
demonstrasjon og korttidsleie for kunder.
Ordningen om fritak for vakter når en innehar verv i hovedstyret eller havnestyret tas opp til
ny vurdering som egen sak på neste hovedstyremøte.
Arbeidsgruppen som har sett på organisering av dugnad i Moss Seilforening har levert en
innstilling som behandles på neste hovedstyremøte

Sponsor/Finans
Lars Jørgen tar dette ved neste møte
Sportskomiteen
Jungmannskurs starter opp 12. april, pr 10. april er 17 påmeldte.
Kortfattet beskrivelse, 5 ganger før de går på vannet gjennomgang av båten og tur i
svømmehallen 22. april. Eget foreldreopplegg parallelt med kurs for seilerne.
På vannet første gang 1 mai.

Lars Egil Eriksen er ansvarlig, Julie Aaker hjelpetrener.
NC Arrangement i rute. Koordineringsmøter 11, 16 og 24 april for nøkkelpersonell
Faktura til forbundet for toppseil faktureres under ett for perioden april-desember.
T/H
Siste temakveld for vinteren onsdag 18. april, Navigare Cup.
For høsten, behov for førstehjelp/redning/ sikkerhetskurs
Arrangementsgruppen er på god vei med pinsetur og å få til en vakt liste for onsdagene.
Blir å få personer til å stå i kiosken på onsdagene.
Navigare Cup er i gode og dyktige hender.
Treningsaktivitet, forsøke å få til egne krefter som veiledere for enkeltbåter som ønsker
Inspirasjon fra erfarne seilere.

Neste styremøte
Tirsdag 15.05.07 kl 19.00
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