Moss Seilforening
PROTOKOLL FRA HOVEDSTYREMØTE 23.03.09.
NR. 5, 2008-2009

TILSTEDE: Torstein Tønneson, Morten Knudsen, Hans-Peter Raspotnig, Ivar Olsen,
Anders Hverven, Cathrine B. Lauritzen, Dag Kaare Nordengen og Ingerid Lund.
FORFALL: Bente Paulsrud.
Protokoll fra forrige møte. Noen korrigeringer ble foretatt.
Økonomi / likviditet
Fremlagt regnskap er à jour pr dato. Regnskapet taes til etterretning.
Likviditet pr. 23.03.09 er kr. 805 282,02.
Arrangementskalender 2009
- Skal ha møte med kommunen vedr. Raymarine Race
- Pr.dato: 50 påmeldt til Påskesamling for joller. Har utvidet påmeldingsfristen og
ønsker flere seilere velkommen
- Egne komiteer er godt i gang med planer for alle arrangementene
Feva-joller
Behandlet investering av to nye tomannsjoller. Likviditetsutlegg 60.000,-.
- Finansieres ved 1/3 tippemidler, 1/3 søkes fra aktivitetsstøttemidler i Moss kommune
og 1/3 dekkes fra kursinntekter.
Vedtak: Moss Seilforening kjøper inn to Feva-joller i tillegg til tidligere bestilte båter.
Informasjon.
• Utdanning / kurs.
- Har kursholdere for Arrangør 3 og vil kjøre dette kurset.
•
-

NM i juni for optimist og E-joller
Har nå et tett og godt samarbeid med Soon. Nyttig og nødvendig å samarbeide for
store arrangementer.

•
-

Seiltinget i Stavanger
Ingen inntekter fra spilleautomater. Tidligere ga dette NSF ca 4 mill. i inntekt.
Var forslag om å øke kontingenten fra kr. 45,- til 120,-. Vedtak: Kontingent kr. 60,-.
Dette får konsekvenser for NSFs evne til å støtte til topp – og breddeidrett.
Med mindre støtte fra NSF må vi se på hvordan vi kan styrke egen klubb gjennom for
eksempel samarbeide med andre klubber i regionen uavhengig av kretstilhørighet.

-

PR – kommunikasjon
• Ønsker en innsats på Web-siden vår. Vil se på oppsett på andre klubber.
- Hva skal ut på web og hva skal vi bruke denne siden til?
- Hva kan vi gjøre av forbedringer?
Vi vil invitere Steffen til neste møte for å diskutere dette.
• Tur og Hav vil nå hete Tur- og havseilergruppen.
Vakthold i havna
Vaktlister skal snart sendes ut. Vi mangler dekning på 9 dager i forhold til tidligere perioder.

Vi ønsker ikke å redusere vaktholdet i foreningen. Grupper som har vært fritatt for vakt, vil
ikke lenger ha dette privilegiet.
Vedtak: Det er bare æresmedlemmer som er fritatt for vakt i havna.
Dugnad
Alle grupper er i gang med planlegging. Her er det bare å møte opp til innsats og hyggelig lag.
Gruppa for havna har organisert arbeidsledere for ulike store oppgaver på dugnaden.
Husstyret kjøper inn maling til garderobene og det blir klargjøring for ny sesong på
uteområdet.
Jollegruppa har allerede hatt stor innsats for å klargjøre fellesutstyr og båter.

Neste møte mandag 20. april kl. 19.

Ingerid Lund,
Ref.

