Moss Seilforening
PROTOKOLL FRA HOVEDSTYREMØTE 23.02.09.
NR. 4, 2008-2009
TILSTEDE: Morten Knudsen, Hans-Peter Raspotnig, Ivar Olsen, Anders Hverven
Cathrine B. Lauritzen og Ingerid Lund.
FORFALL: Torstein Tønneson, Dag Kaare Nordengen og Bente Paulsrud.
Protokoll fra forrige møte: Godkjent
Økonomi.
Hans Peter orienterte. Det er god oversikt over de økonomiske forhold. Purringer sendes ut
for leie av båtplass.
Videre er det viktig å være aktive innen Idrettsrådet for å få gehør for eventuell støtte.
Likviditet pr.23.02.09 er kr. 795.404,88.
Medlemmer: 5 utmeldinger (pga salg av båtplass og en som ikke er aktiv jolleseiler lenger)
Kommentarer:
- Er det tilfredsstillende å ha en enspalte for annonser for Temakvelder for Tur & Havgruppa? Innsparing?
- Premiekostnader: Deles på Tur & Hav og Jollegruppa, 5000,- på hver.
- Jollegruppa har bra resultater på de gjennomførte aktivitetene.
Vi er tildelt tippemidler på 68.000,- for innkjøpt utstyr i 2008. Vi er videre garantert
en støtte på 1/3 av kostnader til nye tomannsjoller.
- Havnestyret melder om at naboer er fornøyd med arbeidet på moloen. Badeplattform
regnes med å ferdigstilles på dugnad. Betongelementer kan skaffes gratis, men det er
foreløpig usikkert i forhold til kostnader vedr. legging. Søknad til kommunen.
- Det har vært 2 avbestillinger i jan/febr for leie av klubbhuset. Vi har ikke lagt inn
depositum.
Generelt:
Bør ha en stram økonomisk styring videre pga tomannsjolle - prosjektet.
• Alle aktiviteter som vi har for å forbedre klubben, må synliggjøres.
Eks. Coaching av trenere, trenerkurs, arrangørkurs
• Tippemidler / spillemidler: Må dokumentere til Forbundet.

Jollegruppa.
Planlegger påskesamling og har begynt å tenker på N-Cup.
Elisabeth Snerlebakken og Cathrine B.L. var til stede på møtet til Moss Avis. Nyttig og
informativt. Bruke avisens nettside til å legge inn resultater.
Moss Avis ønsker terminlister fra foreningene og jollegr. og Tur & Hav sender sine lister.

Tur & Hav
Nytt møte i gruppa i løpet av 14 dager.
De arrangerte Temakveldene har vært vellykkede og med et godt oppmøte.
Hva med ” Åpent hus ” på onsdagene? Er det ønskelig? En gang i måneden? Tar det opp på
neste møte med gruppa.

Sportskommiteen
• NM-optimist og Europa, 26.-29. juni 2009 i samarbeid med Soon Seilforening. Moss
står for mye av det tekniske og dommerarbeidet i dette arrangementet.
Moss Raymarine Race 2009:
• NORC/ Lys / Tur: 22.- 23. august.
• NM 11MOD og Express: 21.- 23. august
• 5. -6. sept. N-Cup optimist og Zoom 8
• 19.-20. sept. Klassemesterskap, Formula 18.
Planlegging er i gang og det er store arrangementer som skal gjennomføres.
Må planlegge det praktiske tidlig, som f.eks mannskap, følgebåter, båtlegging i Kanelen etc.
Ønske om å ha det klart før ferien. Thorstein og Morten holder tak i dette.
Havna
• Det skal gjøres en gjennomgang av båtplasser i forhold til båtenes størrelser.
• Molo og badebrygge går etter planene.
• Lage startplattform på moloen. Navigare komiteen.
• Dugnadsordning
Huset
Skal ha møte neste uke:
• Forslag til ny leiekontrakt for Klubbhuset
• Ansvarsområder / rutiner
• Felles gjennomgang av huset. Hva trengs å gjøres på kort og lang sikt?
Dugnad
Hva gjøres på felles dugnad 18. april?
- Alle må ta dette opp i sine grupper.

Det er gledelig at det er stor aktivitet i foreningen og møter i de ulike gruppene.
Neste møte i Hovedstyret er mandag 23. mars kl. 19.

Ingerid Lund
Ref.

