Moss Seilforening
Protokoll fra Hovedstyremøte 1.11.07
Nr. 1 2007/2008

Tilstede

:

Thorstein Tønnesson, Morten Knudsen, Tove Kure, Hans-Peter Raspotnig,
Ivar Olsen, Sigurd Coates, Bente B. Paulsrud

Avbud

:

Catherine B. Lauritzen, Terje Turøy

Thorstein ønsket alle velkommen til et nytt styre år, og hvert medlem presenterte seg.
•
1/1. Festkomiteen – medlemsfest 16.11. v / Tove Kure
Pr. dags dato er det påmeldt: 47 voksne og 32 barn, men det er fremdeles mulig å melde seg på til
Tove Kure.

1/2. Sportskomiteen v / Morten Knutsen
I løpet av vinteren vil Moss Seilforening avholde
- Dommer- /arrangørkurs
- Videregående arrangementskurs
Foreningen søker i tillegg til tidligere søkte arrangementer: NC for joller 24. – 25.5. 08., alternativt
07.09. – 08.09
Moss Raymarine Race vil bli avholdt 16. – 17.08.08.

1/3. Jeløy Seilskole v / Thorstein Tønnesson
- Det vil bli tilbudt kurs for å avlegge Båtførerprøven, nv. 07.
- Sikkerhetskurs vil bli tilbudt i Jan.08
- Det undersøkes muligheter for å arrangere Kanalskipper kurs.

1/4. Nye Søly v / Trond Kristensen
Det er ikke avholdt møte pr. dags dato.

1/5. Utbedring av molo v / Ivar Olsen
Råde Graveservice a.s. er engasjert og skal utføre arbeidet med restaurering av østre molo i løpet av
vinteren 2008. Igangsetting av arbeidet forutsetter kommunens godkjenning og at leiekontrakten for
Søly godkjennes av Kommunestyret. Signert leiekontrakt er en forutsetning for banklån.

1/6. Nytt medlemsregister v/ Hans – Peter Raspotnig
Arbeidet med gjennomgang av registeret pågår.

1/7. Oppussing av huset v/ Tove Kure
Nytt kjøkken er tegnet og priser er innhentet. Arbeidet med oppussingen av kjøkkenet vil bli utført i
februar 2008.

1/8. Tur- og hav program for vinteren
0.5.12.07
16.01.08
13.02.08
12.03.08
02.04.08

Bjørnar Erikstad – ”Veien til Beijing”
Hans-Peter /Magnhild Raspotnig – ”Sjøfareren”
Respitseiling
”Seiling i Antarktis”
Thomas Nilsson – ”Fram 16”

1/9. Budsjett, økonomi, konteringsrutiner
Alle må sjekke posthyllene sine minst 1.gang pr. uke
Kasserer, leder eller nestleder kan etter fullmakt kontere regninger for andre styremedlemmer

1/10. Søknad om økonomisk støtte til O L – satsing
Søknaden fra Mathias Mollatt blir behandlet på neste møte 17.12.07.

1/11. Eventuelt
Skaffe premier til utlodding på medlemsfesten 16.11 – Tove Kure kontakter HH
13.12 inviteres Rådet til den årlige julemiddagen i Søly kl. 18.00
Bente sender ut invitasjon og bestiller mat, Tove ordner med annet praktisk til denne kvelden.
Hovedstyret møter i Søly kl.17.00.
Forslag fra Jollegruppa v/Tore Martin Skarpholt
Det er kommet forslag fra Jollegruppa om at MS kjøper 10 optimistjoller til utleie i klubben.
Vedtak:
Vi kjøper inn 10 joller fra Børresen og sender søknad til NSF om økonomisk støtte. Det
forutsettes at Jollegruppa leier ut jollene for anslagsvis kr. 2.000/båt/sesong.
Finansgruppa skaffer sponsorer – kr. 6.000/båt.

NESTE STYREMØTE
MANDAG 17.12, KL. 18.00
Moss 02.11.07
Bente B. Paulsrud
Sekretær

