Moss Seilforening
Protokoll fra hovedstyremøte 15.05.2007 kl. 19.00–21.45
Nr 7 2006/2007
Tilstede: Thorstein Tønnesson, Harald Molvig, Simen Syrrist, Siri Aas Hansen, Tove Kure, Ann
Carene Petersen
Forfall:
Lars Jørgen Kopperud, Eivind Malm, Morten Knudsen
Protokoll fra sist møte 10.04.2007
Godkjent og publisert på nett
Aksjonslisten
Ble gjennomgått og oppdatert.
Økonomi / likviditet, herunder vesentlige inn / utbetalinger
Gjennomgang av regnskap pr. april 2007 dvs. 7 /12 av budsjettperioden
Det er fortsatt sen fakturering fra trenerne, ligger etter. Trenerne må levere inn for hver mnd.
Medlemskontingent for medlemmer uten båtplass er ikke fakturert (ca 300 stk blir fakturert snart)
Det ble et overskudd i kiosken fra NC på ca TNOK 18, fra 1.mai åpningsregattaen ca TNOK 8.
Avdrag på lån belastes i juni
Medlemsutvikling
Det er registrert 50 innmeldinger, hovedsakelig til venteliste
2 stk er gått bort.
Ca 5 stk utmeldt pga, endring for å stå på venteliste.
Ca 650 medlemmer p.t
Medlemsregister –
Styret vedtok at medlemsregisteret bør bli bedre og legges ut på Sharepoint, med hovedbase i
regnskapssystemet Mamut hvor kun kasserer har tilgang. Medlemsregisteret skal kunne benyttes som
et oppslagsverk i forbindelse med klubbens aktiviteter samt ved søknader om midler fra Moss
idrettsråd, Moss kommune etc.
Nytt medlemsregister skal vær ferdig 30.09.2007. Det ble vedtatt nedsatt en gruppe; bestående av
webansvarlig, havnesjef, kasserer og sekretær, hvor sekretær er leder.
Gruppens mandat:
Spesifisere registerets innhold, lage regler og ansvar for vedlikehold og bruk av registeret.
Etablere og rydde opp i det nye registeret.
Gruppen rapporterer til hovedstyret som godkjenner spesifikasjon, regler og ansvar før etablering og
rydding.
Jollegruppa
Eivind tar dette ved neste møte
Huset
Vurderer å asfaltere sydvest siden av klubbhuset – innhenter tilbud.

Samarbeide med toppseil. Vi venter på at de skal komme med trenere, båter og utstyr.
Havna
Det gjøres små dugnader i havna.
Det er mottatt utstyr for katastrofeberedskap, fortøyninger, kjettinger, og det skal avholdes en øvelse.
Hovedstyret tiltrer, en nedsatt gruppes, innstilling.
Prosedyre for dugnad i Moss seilforening.
Hovedstyret innstilling blir å prøve denne prosedyren – ny evaluering gjennomføres sept. 2008
Sponsor/Finans
Lars Jørgen tar dette ved neste møte
Sportskomiteen
Simen har ikke kapasitet til å lede og følge opp sportskomiteen før over sommeren.
Stor NM i Horten
Det er begynt på en liste over hvem som kan/ vil være med.
Det trengs flere frivillige til å stille opp.
Moss seilforening må stille med utstyr og bemanning på banen for Zoom8 og 2,4m
T/H
Morten tar dette ved neste møte
Neste styremøte
18.06.2007 kl 19.00
Moss den, 04.06.07
Ann Carene Petersen
Referent

