Moss Seilforening
PROTOKOLL FRA HOVEDSTYREMØTE 17.12.07
NR. 2 2007/2008
TILSTEDE : Thorstein Tønnesson, Morten Knudsen, Tove Kure, Hans-Peter Raspotnig,
Ivar Olsen, Sigurd Coates, Cathrine B. Lauritzen, Terje Turøy, Bente B.
Paulsrud

FASTE POSTER
Referat fra styremøte 1.11.07 ble godkjent og lagt ut på hjemmesiden.
Økonomi/likviditet
Inntektssiden på opplaget er i henhold budsjett.
Likviditeten pr. 17.12 – på bank kr. 443.519,Regnskapsfører er delvis sykemeldt.

Medlemsutvikling
Siden styremøtet 1.11.07 er det innmeldt 5 personer og 6 personer har meldt seg ut av
foreningen. Arbeidet med medlemslisten fortsetter.

STATUS PR. ANSVARSOMRÅDE, MED FOKUS PÅ OPPGAVER SOM SKAL
IGANGSETTES ELLER GJENNOMFØRES I VINTER
Sportskomiteen
Hjemmesiden for Jeløy Seilskole er opprettet og vil bli videreutviklet.
Tilbud om båtførerprøvekurs i februar/mars 08.
Interne kursdatoer er nå fastsatt og legges ut på nett.
Vår søknad om NC i 08 ble ikke innvilget.
Raymarine Race vil også bli bekjentgjort gjennom Kystbyprosjektet.

Huset
Arbeidet med omgjøringen av kjøkkenet vil foregå som avtalt i februar- det kom nye innspill
om utformingen av kjøkkenet som Tove skulle ta opp med kjøkkenkomiteen.
De nye styremedlemmene fikk nøkler til huset.
Jollegruppa
Vinteraktivitet
- innetrening
- teorikvelder
Jollegruppa tar opp status på følgebåtparken og gir tilbakemelding til hovedstyret.

Planlegging av påskeleir 2008 er i rute. Det foregår en diskusjon hvilke klasser som skal
inviteres da antall seilere må begrenses. Thorstein hevdet meget bestemt at alle våre egne
prioriterte klasser, Laser, Zoom8 og 29er / 2-mannsjolle skal ha tilbud om påskeleir i tillegg
til E-jollene.
Optimistjolleinnkjøp
10 joller er bestilt hos Børressen. Dette er treningsoptimister som ikke er IODA- godkjent og
kan derfor ikke seiles i NC.
Oversikt over medlemmer av Jollestyret legges ut på hjemmesiden

Tur og Hav
Temakveldene er fastsatt ut april.
Lille Seilas går av stabelen søndag 30.12. Seillasen blir bekjentgjort på web og mail , samt
oppslag på tavle i Søly.
Arrangementskomiteen er i sving med å skaffe premier.
- Pressemelding sendes avisene i Moss
- Referat sendes til Seilsport.

Havna
Beredskapsplanen for havna er ferdigstilt. Det har meldt seg mange frivillige til innsats om
det skulle bli nødvendig. Ivar Olsen viste video om beredskapsplanen.
Leiekontrakten for havna er godkjent / signert, men leiesummen må godkjennes av
Kommunestyret.
Thorstein følger opp utbygningskomiteen for Søly båthavn.
Utbedringen av moloen.
Ivar Olsen skal på et avklaringsmøte med Råde Graveservice onsdag 19.12 hvor
arbeidskontrakten skal utformes.
- Nabovarsel er sendt ut.
Ivar foreslo følgende tiltak:
- Sette opp lys på jollebua, vedtatt.
- Sette opp et stort skilt ved moloåpningen for å gjøre innseilingen tryggere, med lys og
VELKOMMEN TIL SØLY BÅTHAVN og selge reklameplass på skiltet. Forslaget er
godt og bør vurderes av Finans / Havnekomiteen.
Finans
Det er avholdt ett møte i gruppen hvor det ble diskutert diverse muligheter for inntekter.
- skilt på bryggene med mulighet for sponsorer til å reklamere
- reklame på jollene
- bedriftsregatta – kanskje integrert i Raymarine Race.
Sigurd Coates mente det var viktig at sponsorene følte at de fikk noe igjen for sin satsning.
Cathrine Bremsrud sender ut en oversikt til Hovedstyret over Jollegruppas utestående
søknader om støtte/tildeling av midler.

Medlemsregister
Det jobbes med å komme i kontakt med medlemmene pr. telefon. Hans-Peter arbeider med et
spørreskjema som han foreslår å sende ut sammen med kontingentinnbetalingen med
oppfordring om å fylle det ut enten på vedlagte skjema eller på web.

Kretsen
Årsmøte i kretsen vil bli avholdt i 14 januar 2008. Invitasjon sendes ut av Thorstein.

HJEMMESIDEN
Alle gruppene bes oppdatere informasjon ang. styre i Jollegr./Havn/Tur og Hav, når det
gjelder kurs, temakvelder og annen informasjon som medlemmene kan ha glede og nytte av.

Beslutninger / diskusjonssaker
Søknader om støtte til OL-satsning for 2008 er mottatt fra:
Mathias Mollatt
(Laser)
Christian Juell
(Laser)
Tina Løken Nilsson (470)
Delbeslutning: Vi ønsker å støtte Laser-satsning mot OL 2008.

Takkebrev til Rygge Våler Sparebank for støtte på kr. 100.000. (Thorstein)
Pengene vil gå til sikkerhet og båter for jolleseilere.

De økonomiske konsekvensene ved frafall av prosjekterte inntekter i forbindelse med NC er
stipulert til kr. 100.000.
Det jobbes nå med andre alternativer – bedriftsseiling under Raymarine Race, evt NM.

Eventuelt
Da det blir flere joller, trengs det flere jollestativer og jollegruppa vil komme med forslag
hvor disse skal plasseres.
Det ble fremmet forslag om medlemskapsbevis for MS-medlemmene. Hans-Peter sjekker
alternativer.

Moss 22.12.07
Bente B. Paulsrud
Sekr.

