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TILSTEDE :

Thorstein Tønnesson, Morten Knudsen, Hans-Peter Raspotnig,
Cathrine B. Lauritzen, Tove Kure, Bente B. Paulsrud

FORFALL

Ivar Olsen, Terje Turøy, Sigurd Coates

:

FASTE POSTER
Torstein ønsket velkommen til styremøtet.
Regnskapet ble nøye gjennomgått i forbindelse med forberedelsene til Årsmøtet, vi ligger
godt an i forhold til budsjettet for året.
Innestående på brukskonto pr. 15.09.08 er kr. 934.556,62. Det er foretatt overføringer fra
brukskonti til sparekonto med kr. 400.000 for å oppnå mest mulig renter.
Det gjenstår blant annet fakturering for en del større poster, slik som sponsing av joller,
tilskudd i forbindelse med Raymarine Race og fakturering av treningsavgifter.
Det er purret på forfalte kontingenter i forrige uke, til sammen 72 personer.
Foreningen har 717 medlemmer, inklusive jungmenn.
I perioden 16.06-01.09.08 meldte 12 personer seg inn i foreningen – 1 utmeldelse.
Kostnadene til Signal har steget betraktelig i forhold til budsjett. Det vurderes tiltak for å få
ned kostnadene.
Renhold av klubbhuset vil reduseres til 1gang pr. uke i det nye klubbåret for å redusere
kostnadene.
Årsrapportene fra alle gruppene ble gjennomgått og er sendt til redaktør for Signal.
Kjøreplanen for Hovedstyret mot Årsmøtet ble lagt, og årsavslutninger, årsmøter i
undergruppene, allmøte med mer, ble avtalt.

STATUS PÅ VIKTIGE OPPGAVER
Molo nord
Råde Graveservice starter arbeidene i vinter og avslutter før jul. Prisen er reforhandlet og vil
ligge under budsjett.
Havneutbygging/mudringssøknad
Komiteen vil ha møter frem mot Årsmøtet for å kunne legge frem en innstilling til Årsmøtet.

Utdanning
Tilbud om videreutdanning må bekjentgjøres så raskt som mulig. Det gjelder Dommer 2 kurs,
Regattaarrangør- båtførerkurs, Sikkerhetskurs og evt få godkjennelse til å avholde Floodskipperkurs.
Trenerutdanning for seilere er meget viktig, både Trener 1 og Trener 2 kurs. Dette vil skje i
regi av Moss Seilforening.
Lag NM i Zoom8 vil arrangeres i søly 27.-28.september. Det legges opp til deltagelse av 9
lag. Arrangørstaben er på plass.

Moss, 16.09.08
Bente B. Paulsrud
Sekretær
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