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Styremøte Moss Seilforening 23/11-09

Hovedstyret: Thorstein Tønnesson (leder), Hans -Peter Raspotnig (Økonomi), Ingerid Lund
(Husstyret), Arild Johansen (Tur&Hav), Morten Knudsen (Nestleder og sportslig ansvarlig), Ivar
Olsen (Havnestyret), Dag Kaare Nordengen (Sponsorsjef), Nina C. Leander (sekretær).
Husstyret: Ingerid Lund (leder), Morten Sveistrup, Leif Bjerke, Ingmar Klausen. Ansvar: drift og
vedlikehold av huset og organisere utleie.
Jollegruppa: Eirik Guldvog (Jolleleder), Karin Herud, Elisabeth Snerlebakken, Cathrine
Bremsrud Lauritzen, Carene Petersen, Glenn Petersen, Per Bakke. Ansvar for alt av
jolleaktiviteter; Optimist, Zoom 8, FEVA, Laser og 29’er.
Sponsorgruppa: Dag Kaare Nordengen (Marked/Sponsor ansvarlig), Morten Vinje, Finn
Frisenfeldt Horn og Lars Kopperud. Ansvar: Mål for 2010 er 200.000,- i sponsorinntekter, ”snille
tanter og onkler” mottas med takk og meldes til Dag Kaare.
Tur & Hav: Arild Johnsen (leder), Asbjørn Utaker, Lars Gunnar Strømmen, Jan Olav Eskedal,
Arrangement komiteen: Per Arne Karlsen, Sigurd Rolvsvåg og Christoffer Fjeld-Eiken.
Havnekomiteen: Ivar Olsen (Leder), Morten Jansen, Einar Hågensen, Einar Larsen, Asbjørn
Utaker.
Sportkomiteen: Morten Knudsen (Nestleder og sportslig ansvarlig), Matriseorganisasjon
bestående av ledere for Joller og Tur- og Hav (Arild Johansen, Eirik Guldvog), og medlemmer
med dommer 3 og arrangør 3 lisens.

1. Ny logo
Utsendt til jubileumskomitè og hovedstyre til bruk på brevark o.l i 2010.
2. Lisenssaken
Besluttet på Seiltinget å innføre en prøveordning for 2010 med personlig lisens for aktive
seilere som seiler en-type båter, for regattaer på krets nivå og over. Arbeidsgruppe nedsatt for
å se på hvordan dette skulle innføres for respitt-seiling. Innstillingen fra arbeidsgruppen er en
startlisens for respitt-seiling, basert på serie. Høringsuttalelse er sendt ut til alle foreningene
med frist 30.november. Personlig lisens er en kombinasjon av personlig forsikringsordning og
inntekt til forbundet. Forslag fra Hans Christian Grande om å skille på kjølbåter og ikke
istedenfor en-type og ikke i form av krav til personlig lisens. Forslag om å sjekke ut med eks
Tønsberg seilforening hva deres standpunkt er i lisenssaken. Komité for å skrive høringsnotat
på vegne av Moss Seilforening består av: Thorstein Tønnesson og Erik Johannessen.
3. Målsetninger
a. Rekrutteringsmål:
i. Minst 25 barn på Jungmannskurs
ii.
Minst 25 barn på Sommerskole
iii.
Minst 50% av jungmenn fortsetter 2.år.
iv.
Nybegynnertilbud til seilere i alle aldre.
b. Bredde
i. Ytre Oslofjords største klubb, målt i aktive seilere.
ii.
Minst 50 aktive jolleseilere
iii.
Minst 30 aktive T/H lag på klubbregattaer
iv.
Minst 15 aktive T/H lag på nasjonale regattaer
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c. Sportslige mål i aktive regattaklasser
i. Medalje i Lag-NM
ii.
NM-medalje i minst en klasse
iii.
Topp-10 nivå, NM/NC
iv.
Gull i KM
v.10 deltakere i Optimist-NC og NM
vi.
20 deltakere i NC/NM i ungdomsklasser
vii.
10 deltakere i internasjonale regattaer med nasjonalt uttak
viii.
Topp nasjonalt nivå i storbåt/ respitt og entypeseiling
d. Kompetansekrav/mål
i. Alle trenere: Førstehjelp, Båtførerprøve, TI
ii.
Ansvarlige trenere NC-nivå og høyere: TII
iii.
Hele jollestyret og minst 30% av foreldrene: ArrI / DI (Klubbnivå)
iv.
Minst 10 aktive ArrII og DII (Kretsnivå)
v.Minst 5 aktive ArrIII og DIII (Forbundsnivå)
Budsjett
a. Budsjettet for 2010 er satt sammen av budsjettene fra de ulike gruppene og er totalt
sett et overskuddsbudsjett på kr 200.000,b. Nytt budsjett må utarbeides med bakgrunn i endring av regnskapsåret for 2010.
TT/HPR
Formalia – signering og kontering
a. Hver leder er ansvarlig for overholdelse av budsjettet for sine konti
b. Utgiftsbilag skal konteres av de ulike lederne for gruppene og sendes HPR til
utbetaling. Originalkvittering skal leveres (skannede versjoner kan godkjennes i
spesielle tilfeller). Bilagene merkes med avdelingsnummer og kontonummer, hvem
som er kontaktperson og hva beløpet gjelder.
c. For trenere i jollegruppa leveres det signerte timelister, trenerne må også levere
skattekort. EG
Økonomi
a. Likviditetsoversikt utlevert, nedgang siden forrige måned, men vil komme inn fra
fakturering fra vinteropplag.
b. Påmelding med kvittering fra foreldrene til seilerne som melder seg på når de
starter slik at det ikke blir spørsmål ved faktureringen i etterkant. EG
Bruk av huset
a. Datoer for bruk av huset meldes Ingrid raskest mulig for å sikre at det ikke leies ut.
b. Nøkler til huset utleveres av Ingrid (Husstyret), 200,- i depositum
c. Projektor til huset kjøpes inn, vil ikke bli fastmontert, men innlåst. HPR
Oppdatering av WEB og Signal
a. Stoff som skal inn i januar nummeret må leveres til redaktøren senest 15.desember.
Terminlister, arrangementer, temakvelder, Navigareprogrammet til Tur & Hav skal
inn i januar nummeret.
b. Jubileumskomiteen lager et jubileumsprogram, kommer i Signal og på Web.
Jubileumsdatoer
a. 17.februar: Ekstraordinært årsmøte og foredrag (se under Arrangementer)
b. 1.mai: formell åpning av jubileumsåret
c. Juni: Seilsportuke med åpne arrangementer
d. 4.juli: Bursdag, flagging, salutt, grilling og markering
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e. 14.august: Jubileumsfest for alle medlemmer og spesielt inviterte
f. November: Avslutningsfest for hele foreningen
10. Arrangementer
a. Temakvelder 2010:
27.januar med Terje Skaare som årets Sjøfarer – Med Villvind jorden rundt
17.februar med Torstein Arisholm – Lystseilas for 100 år siden
24.februar Sigurd Coates - Britannia – hva nå?
17.mars Per Christian Bordahl - NOR-STEAM prosjektet
b. 30.desember. 2009 Den lille seilas
c. 27-30.mars: Påskeleir, flere hjelpende hender ønskes til tilretteleggingen.
d. 17.april: Dugnad utvendig og innvendig på hele anlegget og huset.
Vedlikeholdsbehov meldes til havnestyret og husstyret. Dugnadssjef og General er
Ivar Olsen
e. Pinsesamling
f. Sommerskole
g. 20-22.august: Moss Raymarin Race. Matchseiling, bedriftsseiling med f.eks First
40,7 som bedriftsbåter med eller uten skipper til byens bedrifter.
h. 10-12.sept: EC/NC Laser, NC Europa og 29’er?, F-18 NM. Viktig at
arbeidsbelastningen ved store arrangementer spres på flere medlemmer, ikke bare
enkelte (allerede sterkt belastede) nøkkelpersoner.
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