Styremøte Moss Seilforening 10/2 2010
Til stede: Morten Knudsen, Eirik Guldvog, Arild Johnsen, Ivar Olsen, Hans-Peter
Raspotnig, Dag Kaare Nordengen, Thorstein Tønnesson, Nina C. Leander
Fraværende: Ingerid Lund
Gjester: Peter Mollatt, Mathias Mollatt
Presentasjon fra Mathias
Resultater etter første World Cup (av totalt seks) 35 av 104 deltakere.
De beste seilerne nå er fra England og Sverige
Viktig med gode treningspartnere og holde seg frisk. Får treningspartner i Kristian
Ruth som nå slutter skolen og skal seile på fulltid. Viktig med tilgang til de gode
seilmiljøene.
Hvordan få treningskulturen overført til andre seilere i MS, vintertrening med
styrke, balanse og koordinasjoner viktig, men treningen må være mer moro enn
tvang.
Mathias kan stille en båt til rådighet til en Mosseseiler i Norgescupen 1012.september
Evaluering av årets world cup resultater skjer i midten av august, med påfølgende
mulig revurdering av mål basert på sesongens resultater.
I tillegg til økonomisk støtte er det også ønskelig med støtte til administrative og
logistiske oppgaver fra MS.
Moss Seilforening bidrar med: Grunntilskudd på: 30.000,- + et innsatsbasert
tilskudd på kr 10.000,- + mulighet til å søke om tilskudd til støtte til nasjonale og
internasjonale mesterskap. Forslaget til avtale utformes av Thorstein og Eirik.
Budsjett 2010
Revidert budsjett for kalenderåret 2010 ble gjennomgått og vedtatt for
fremlegging til ekstraordinær generalforsamling 18.feb.
Første året med FEVA’ene i drift, kostnader og inntekter, hver på 20.000,- føres
inn i budsjettet.
Budsjettert årsoverskudd i nytt budsjett blir 254.000,- presenteres til årsmøte 18/2.
Årsmøte 18/2
Forslag fra jollegruppa om investering i nye følgebåter, totalt 142.000,- Styret er
enstemmig positiv til investeringen. Dag Kaare følger opp videre mot
leverandøren.
Eventuelt
Retningslinjer for utleie av klubbhuset trenger en gjennomgang.
Møte med Visit Moss: Bedriftsseiling er ikke avklart med sponsorbedriftene våre
i sammenheng med Raymarine race. Dette tas opp til diskusjon i ”brainstormingen” rundt arbeid mot sponsorer.
Årsmøte i kretsen: Styret fikk fornyet tillit til alle sittende i kretsstyret. Ikke stor
aktivitet pr nå, organiserer kretssamlinger og kretstreninger for joller, Tur&Hav

har ikke vist noen interesse mot krets, og blir derfor heller ikke prioritert av
kretsen. Lagseiling er tatt opp som en mulig videreutvikling av jolleseilingen.
Terminlisten kommer snart.
Idedugnad for jubileet til konvensjonen 1814, møte har vært avholdt med de
frivillige organisasjonene i Moss: Planleggingsarbeidet må begynne nå for å få
nasjonal oppmerksomhet rundt markeringen. Vårt bidrag må komme via Moss
Idrettsråd. Idèbank er opprettet på: www.2014Moss.no
Klubb-klær: Jakke, T-skjorte, Rugbyskjorte og redningsvest blir standard
sortiment, trykking av egen logo gjøres av oss selv. Vi kan bli forhandlere for
HH-klær i et utvalgt sortiment til egne medlemmer hvor vi selv kan påvirke
fortjenestegraden. Trykking, utlevering og logistikk/lager organiseres fra Dag
Kaare (Seatronic). Super mulighet med tilslutning fra hele styret.
Intervju med Moss Avis gjennomføres med Arild og Thorstein.

