Moss Seilforening
PROTOKOLL FRA HOVEDSTYREMØTE 13.10.08
NR. 9 2007/2008
TILSTEDE : Thorstein Tønnesson, Morten Knudsen, Hans-Peter Raspotnig, Ivar
Olsen, Tove Kure, Cathrine B. Lauritzen, Bente B. Paulsrud

FORFALL

: Terje Turøy, Sigurd Coates

Protokoll fra Hovedstyremøte nr. 8 ble gjennomgått, godkjent og lagt ut på hjemmesiden.

REGNSKAP OG BUDSJETT
Regnskapet ble gjennomgått og viser et resultat etter avskrivninger og finanskostnader på
kr 100.849. Pr. 30.09.08 har foreningen bank- og kontantbeholdning på kr 902 529,- .
Budsjettet for 2009 ble nøye gjennomgått pr. avdeling og diverse justeringer ble gjort.
Det foreslåtte budsjettet gjøres opp med et underskudd på ca. 80.000,- etter avskrivinger og
finanskostnader. Forsterkning av nordre molo foreslås tatt over driftsbudsjettet.
INNKOMNE FORSLAG
Ingen forslag mottatt.
ÅRSMØTE – KJØREPLAN
- registrering ved ankomst - Bente P./medlemsliste , Hans-Peter
- kopiere regnskap til medlemmene – Hans-Peter/Bente
- invitasjon til årsfest – deles ut ved inngangen – lages av Ann Carene
- bestille kringle – Bente
- koke kaffe – Tove

ALLMØTE HAVNA
Onsdag 15.10 holder Ivar Olsen et informasjonsmøte angående utbyggings- og
vedlikeholdsplaner, samt stormsikring av havna.

TILBUD FRA SEILMAGASINET OM KOLLEKTIVT ABONNEMENT
Bladet har faste klubbsider og ønsker at landets største foreninger skal profilere seg der, dette
er også ønskelig at Moss Seilforening benytter seg av.
Hovedstyret vil legge dette frem for Årsmøtet og be om mandat til å undersøke videre.

HAVFRUEPOKALEN
Det er utpekt en ny, verdig mottaker av pokalen, som vil ble delt ut på Årsmøtet.

SØKNADER , NASJONALE OG INTERNASJONALE ARRANGEMENTER OG
UTDANNING VINTER 08/09
Morten Knudsen informerte. Det et ønskelig med ett stort arrangement pr. sesong i en
båtklasse som er aktuell for våre seilere.
Søknader arrangement: 2009 -NC-arrangement
Prioritert rekkefølge : 1.
2.
3.

NC 5-6/9 for Optimist, Zoom 8 og brett
NC 6-7/6 Stort NC arrangement
NC 12-13/9 Stort NC arrangement

Søknadsfrist 1.11.08.

Internasjonale arrangement 2010 og videre
Det er ønskelig å arrangere et internasjonalt mesterskap i jubileumsåret 2010, og det
undersøkes forskjellige arrangement og båtklasser.
Kurs og opplæring
Nye kurs i Arrangør 1 og 2 vil starte opp i løpet av oktober.
Arrangør 1 kurs
Arrangør 2 kurs

: oppstart tirsdag 28.10 og deretter påfølgende tirsdager
: oppstart torsdag 30.10 og deretter påfølgende torsdager

Båtførerprøven ligger med oppstart 16.oktober.
Det vil også bli avholdt Trener 1 kurs for seilerne i løpet av vinteren.

Revisor har bedt MS sjekke foreningens ansvarsforsikring for våre truckførere. Vi har fått
bekreftelse fra vårt forsikringsselskap at vi har den forsikringen som kreves.

Moss, 20.10.08
Bente B. Paulsrud
Sekretær

