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Styremøte Moss Seilforening hovedstyre 31/5-10
Tilstede: Thorstein Tønnesson, Ingerid Lund, Arild Johansen, Morten Knudsen, Dag Kaare
Nordengen, Ivar Olsen, Hans-Peter Raspotnig, Nina C. Leander
Meldt forfall:
Økonomi
Likviditeten er stabil, fakturerer snart medlemskontingenten til de som ikke har båtplass (ca
130.000,-), ingen kjente større regninger som står for tur. Siste avdrag på lånet er betalt ned.
Lite utestående fordringer. Resultat hittil i år er 500’ bedre enn budsjett, regnskap
gjennomgått på møtet. Bilag vedrørende trenerlønn må være levert før 15.06.10 til Hans Peter
grunnet ferie. Eirik sørger for å videreformidle dette.
Godkjent innkjøp av ny pc til havnesjefen.
Sørge for kontraktsfesting av avtalene med Peppes Pizza og Fiskebasaren i forbindelse med
kanalfestivalen (Raymarine Race); Thorstein
Huset
Hvordan sikre at seilerne får førsteretten til bruk av klubbhuset? Legge strengere restriksjoner
på reservasjoner av utleie lang tid i forveien, eksempelvis en måned? Trenger å legge inn ny
oppvaskmaskin inn i budsjettet for neste år. Vond lukt fra oppvaskhjørnet på kjøkkenet,
årsaker sjekkes ut.
Gjenstår en del rydding i 2.etasje, skal være styrerom og regattasekretariat. Har lovet NSF
telefon og nett-tilgang, ingen PC-tilgang. Det må en dugnadskveld til for å få det ferdig til
jubileumet. 21.juni kl 1700, kombineres med styremøte.
Tur&Hav
Vellykket pinsearrangement, Hankø Yacht Club vil ikke love at vi får leid neste år. 50
mennesker og 20 båter deltok. Navigare er i gang, men få i første start.
Havna
Dugnad avholdt som planlagt, en del dårlig på det elektriske anlegget som byttes fortløpende.
Monterer ferskvannsdusj ute for spyling av våtdrakter og lignende.
Nøkkelkort til vaktstua forsvinner stadig, må kompletteres. Trenger å få strammet inn
utsettingsdatoen for båter i opplag, for mange som står over fristen 15.mai.
Finansgruppen/Sponsorarbeid
Notat sendt ut i forkant av møtet, også gjennomgått på møtet. Se for øvrig også forrige referat.
Helly Hansen avslutter som hovedsponsor i 2011. Valgkomiteens kriterier for å sitte i
finanskomiteen har vært et bredt kontaktnett og tid til å jobbe mot potensielle bidragsytere.
Dersom finanskomiteen i tillegg er jolleforeldre har arbeidsinnsatsen vist seg enda sterkere.
Dagens krav til profesjonalisering og et tøffere marked for sponsorarbeid, krever kanskje også
en endring i organiseringen av komiteen. Hovedsatstingen frem mot sommeren er
reforhandling av jollereklame for en lengre periode. Finanskomiteen gis et mandat til å
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skissere alternative løsninger til dagens organisering av sponsorarbeidet, som presenteres på
neste styremøte.

Klubbkolleksjon fra HellyHansen
Jakke selges for 900.Pikè-skjorte selges for 350,Rugger-skjorte selges for 600,Hette-jakke selges for 600,Alle produktene påtrykkes Moss Seilforenings logo, og det gis mulighet for trykking av
båtnavn, seilnummer, mannskapsnavn osv.
Hvordan blir det med momsreglene? Hans-Peter sjekker dette.
Produktene lagerføres, og selges hos Seatronic.

Eventuelt
 Sommerskole: Uke 27 og 32 for barn, Feva kurs for ungdom og jentekurs i
storbåtseiling.
 Tilbud fra HH: Vi takker ja til tilbudet om seiljakker fra fjorårets kolleksjon og
finner en fordeling som gir god profilering. Legger ut HH sin profilering på nettsiden
vedrørende muligheten for et seilteam til å vinne et sett med seiltøy.
 4.juli bursdagsfest: Uformell familie-feiring/picnic for de aktive seilerne med grill og
festivitas i havna. Presentasjon av jubileumsbok, takk til forfatter av boken.
Synliggjøring av foreningens aktiviteter, prøveseiling, åpent hus, start kl 1300,
snakker med Moss Avis om synliggjøring i forbindelse med jubileet. Snakke med
jolleforeldrene om aktiviteter som kan være morsomme for aldersgruppen 8-12 år.
 Møteplan fremover: 4.juli jubileumsfest, 16.august kl 1800, 13.september kl 1800,
18.oktober kl 1800, 15.november kl 1800, 13.desember kl 1800.

Dato neste styremøte: 21/6 kl 1700, kombinert med dugnad.

