Moss Seilforening
Protokoll fra hovedstyremøte 10.09.2007 kl. 19.00–22.00
Nr 9 2006/2007
Tilstede: Thorstein Tønnesson, Harald Molvig, Tove Kure, Hans-Peter Raspotnig, Ann Carene
Petersen, Morten Knudsen
Forfall:
Lars Jørgen Kopperud, Simen Syrrist
Protokoll fra sist møte 20.08. 2007
Godkjent og publisert på nett
Aksjonslisten
Hans Petter har fått oppdatert økonomioversikter.
Thorstein får oversikt fra jollestyret over treningskostnader
Aksjonsliste er oppdatert.
1. Økonomi / likviditet, Regnskap
Økonomisk status pr 30.08.07
Oversikter totalt og pr avdeling distribuert.
Viktig at kostnader sjekkes opp om de er fakturert og ført på med avdeling og konto nr.
Det samme gjelder for alle inntekter. Disse skal føres med avdeling og kto. Nr.

Vedtak
Utbetaler andre del av støtte til Tina Løken Nilsson på kr 5000,-

2. Prosjekter
Medlemsregister v/ Hans-Peter
Et utkast ble lagt frem av Hans-Petter /Ann Carene. Viser oversikt hvordan registeret er oppdelt i dag
med ulike kategorier medlemmer og ulike grupper under disse kategoriene.
Videre arbeid, definere hvem som har ansvar for vedlikehold av registret og hvordan redigering
foretas.
Hovedansvar for medlemskategorier – Kasserer
Adresseinformasjon herunder mail - Kasserer
Delegere myndighet til å endre annen informasjon.
Arbeid videre, møte sammen med Steffen for å gå videre med datatekniske løsninger. Hans Petter

Havna v/Harald

Merking av plasser med oblater fortsetter neste år.
Prognoser for ekstremvær studert, resultat en beredskapsplan er utarbeidet og utstyr anskaffet.
Arbeidet med langsiktig utvikling er startet opp og vil bestå i en prosjektbeskrivelse m konkrete
planer og fremdrift for hvordan Søly vil se ut.
.

Seilskolen v/Thorstein
Et møte er avholdt rundt et konsept, arbeider videre med hensikt å etablere en kommersielt drevet
seilskole som skal drive ulike opplæringsaktivieteter. Karl Einar har oppsummert erfaringer fra KNS
sin seilskole og hvilke erfaringer som deres seilskole har gitt dem.
Der formelle rundt dannelsen av et heleid selskap vurderes av Marit Vinnem.
Praktiske erfaringer fra annet hold, ridesporten, innhentes av Morten.
3. Status pr. ansvarsområde
Jollegruppa
Nytt møte tirsdag 11 september.
Huset
Aktiviteten med utleie er tilnærmet budsjett.
Tar opp tilbudet med lys inne, behov for å gjennomføre tiltak som planlagt, legges i budsjettet 2008.
Asfaltering mellom klubbhuset og bod planlegges.
Behov for å fornye kjøkkenet, ny innredning, tilbud innhentes.
Mer av maritim utsmykking til veggene vurderes.
Havna
Egen bøye er utlagt i Evjesund med avtale med grunneier.
Følgende elementer er under direkte arbeid av havnestyret
- Moloanlegget, mulig tiltak tidligere på nordre molo pga mer ekstremvær samt at denne
moloen har blitt svekket. Et konkret tilbud er innhentet på kr 600’
- Elektriske anlegg i havn og på land.
- Lys v innseilingen til havnen.
Allmøte for havna planlagt til 10. oktober. Invitasjon publiseres på nett.
Sponsor/Finans
Lars Jørgen tar dette ved neste møte
Sportskomiteen
Planleggingen av NM for IMS 14-16 er i rute.
Lav deltagelse foreløpig pr mandag 10. september.
T/H
Avholdt styremøte, planlagt siste del av sesongen og starten på vinterssesongen.
Gjennomført evaluering av sesongen.
Sosiale delen er kommet styrket ut, fått til vafler og kaffe etter endt seiling på onsdager.
Fått med personer på å arrangere Norges Cup, NM, Raymarine Race og IMS NM.
Planlegger årsmøte tur og hav 17. oktober m premieutdeling.

Mål for sesongen 2008
Øke antall båter i Navigare Cup
Videre utvikle trening m coaching om bord i båtene.
Gjennomføre sikkerhetskurs i vinter.
Satse på storbåt seiling, arbeidsgruppe for å se på hva som er mulig for en entype kjølbåt i Moss.
4. Strategi, Budsjett 2008 og handlingsplaner for 2007/2008
Budsjett 2008
Et utkast fra hver avdeling settes opp og sendes til Hans-Petter. Frist 21.9
Budsjett møte mandag 24.09 kl. 19.00
Alternativt budsjettmøte 11.10 kl. 19.00
Endelig budsjettmøte
15.10 kl. 19.00
Forslaget fra den enkelte med deling av ulike kontoer for kostnader/inntekter
Felles kostnader kostnader til sportskomiteen ligger på felles + OL fond.
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Handlingsplaner for å oppnå budsjettet settes opp parallelt.
5. Moss Seilforenings avslutningsfest for en god sesong 16.11.2007
En arbeidsgruppe med mandat til å planlegge arrangementet med heder til gode seilprestasjoner i
sesongen 2007. Følgende personer i arbeidsgruppen: Anne Carene (+ flere fra jolle gruppen), Tove,
Morten
Neste styremøte
Mandag 24. september kl 1900

Moss den, 17.09.07
Morten Knudsen
referent

