Moss Seilforening
PROTOKOLL FRA HOVEDSTYREMØTE 14.02.2008
NR.4 2007/2008
TILSTEDE: Thorstein Tønnesson, Hans-Peter Raspotnig, Sigurd Coates, Cathrine B.
Lauritzen, Morten Knudsen

FASTE POSTER
Protokoll fra styremøte 8.1.08 ble godkjent og lagt ut på hjemmesiden.
Oversikt økonomi pr 10.2.08 ble gjennomgått.
Innestående på bank pr.10.2.08 kr. 856.029,82.
Besluttet kjøp av en følgebåt type pioner 15 til kr. 28.000 med konsoll.
Med reklame for 2 år . Leveres ferdig stoffet.
Besluttet medlemskontigent-giro med medlemskort for 2009 dersom utskrift fra Mamut enkelt
kan tilpasses formatet.
Besluttet å innføre direkte remittering mot bank. Vil gi redusert arbeidsbelastning på
regnskapsfører. Gjennomgang med regnskapsførers arbeid for å sikre lavere kostnad.
Faktura for premieglass deles likt mellom tur/hav og jollegruppe. Bakgrunn tilnærmet samme
omfang på sesongavslutning.
Antall medlemmer har økt med 7, utmeldt antall 5, netto tilvekst 2. Utmeldingene skyldes
opprydding i medlemsregister, ikke reelle utmeldinger.

STATUS PR. ANSVARSOMRÅDE I PRIORITERT REKKEFØLGE
Havna

Godkjennelsesprosess for utbygging nordre molo er inne i siste fase med Moss Kommune.
Havnestyret var ikke representert ved styremøtet. Hans Petter sjekker status på lånetilbud.
Jollegruppa
Cathrine hadde satt opp en oversikt over følgebåter, besluttet å anskaffe en 15-fots Pioneer
som erstatning for Rana. Se vedtak under faste poster økonomi.
Det er behov for ytterligere RIB.
Behov for følgebåtplasser i havnen er som før 7 plasser.
Beslutning om kjøp av ny følgebåt tas opp som egen sak på neste styremøte. Cathrine legger
frem forslag, inklusive tilleggskostnader, leveringstid og overslag over eventuelle andre
vedlikeholdskostnader for øvrige følgebåter og sjark.
Viktig å få en oversikt over den totale flåten av sikringsbåter med tilstand og behov for
utbedringer før beslutning om ytterligere anskaffelser.
Anskaffelse av 10 stk. optimistjoller for utleie er godt i gang, leveranse februar/mars.
Oversikt over kontrakter med sponsorer gjennomgås. Målet er å få en oversikt over alle 1-2
års avtalene som er inngått. Ansv: Sigurd.
Det ble avklart at når det stilles krav til at MS stiller med følgebåt i regattaer eller
treningssamlinger der våre seilere deltar, vil det være naturlig at foreningens egne følgebåter
benyttes.

.
Sportskomiteen
Avholdt 1 møte i sportskomiteen siden sist.
Status på arrangementssiden: 1 Stort arrangement i år -Moss Raymarine Race.
Ser på muligheten av å få til bedriftsseiling som en ekstra aktivitet under arrangementet.
Kursaktivitet: laber oppslutning om foreldrekurs og arrangør 2/dommer 2.
Gjøres egen kampanje i jollegrupper og tur/hav samt ekstern markedsføring via forbund krets.
Jeløy Seilskole: informasjonsplan er klar, nettsiden blir operativ.
Utkast til plan delt ut på møtet.
Separat domene er opprettet.
Båtførerkurs er i god gjenge med mange interessenter, foreløpig 12 deltagere.
Uavklart status hva gjelder flodskipperkurs.
Fritidsbåtskippereksamen er blitt tilrettelagt sammen med Norsk Maritime Skole
Pågår sonderringer om sikkerhetskurs med ekstern gjennomføring.
Søknad om OL-støtte
Sportskomiteen besluttet at støtten deles likt mellom de to Laser-seilerne. Beslutningen er
meddelt seilerne, som takker for støtten.
Huset
Ombygging av kjøkken pågår.
Tove informerer brukere av huset fortløpende om fremdrift. Forsinket leveranse av kjøkken.
Dugnadsplan er laget for innmontering av kjøkkenet.
T/H
Temakvelder pågår, Terje kommer med info neste møte.
BESLUTNINGER/DISKUSJONSSAKER
Referater fra undergrupper sendes ut til hovedstyret. Ansvarlig: gruppeledere
Reparasjon av elektrisk anlegg for sjark, beregnet til 5-10’ kr iverksettes.
Rydding av styrerom i 2 etasje samt permer på havnekontor iverksettes. Jollegruppen ser over
hvilke papirer som skal oppbevares videre. Dugnad på neste styremøte for å rydde på
styrerommet.
Fjorårets jungmenn overføres til å bli medlemmer, er ca 20-25 totalt.
Halvårsrevisjon avtales med revisor (Hans Peter).

NESTE MØTE TORSDAG 13.3.08, KL.18.00
TORSDAG 24.4 - KL. 18.00
TORSDAG 22.5 - KL. 18.30
TORSDAG 12.6 - KL. 18.30

