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Styremøte Moss Seilforening hovedstyre 21/6-10
Tilstede: Thorstein Tønnesson, Arild Johnsen, Morten Knudsen, Dag Kaare Nordengen, Ivar
Olsen, Nina C. Leander, Eirik Guldvog
Meldt forfall: Hans-Peter Raspotnig, Ingerid Lund
Huset
Hatt dugnad i 2.etasje.
Raymarinerace: Per Christian sørger for å få med nok FEVA’er. Det sees på alternativer til
tradisjonell match racing med to og to båter. Per Christian lager forslag til arrangementsform
for FEVA’ene, Bella Marin utfordres på utformingen av invitasjonen.
Mye organisasjonsmessig som ikke er på plass.
De nødvendige avtalene er snart signert.
F-18 gjengen har eget arrangement på Søly.
Match Racingen tar KNS ansvaret for
Sekretariat mangler foreløpig, Hans-Peter har sagt seg villig til opplæring
Tur&Hav er vertskap i kanalen
Telt oppsetting og nedtagning sørger Morten for
Havnestyret sørger for båtplasser og vakthold osv i Søly
Erik Johannessen er ansvarlig for NORC-banen
Mangler ansvarlig for seiling på fastmerker
Eirik sørger for å involvere seilere/trenere/foreldre til Europacupen

Finansgruppen/Sponsorarbeid
Videre diskusjoner gjennomført vedrørende en kommersialisering av markedsarbeidet. Skisse
presenteres første møte over sommeren.
Fått 40.000 i inntekter på bryggene, et bryggeskilt er ledig, også ledig annonseplass på en del
av jollene.

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. Produktene lagerføres, og selges hos Seatronic.
Dag Kaare sørger for at det blir tatt bilder og at det publiseres på web osv.
Presenteres på jubileumsdagen 4.juli (ansv Dag Kaare).
Eirik sørger for avklaring av ønske om rash-guards til jollegruppa, sannsynligvis blir det en
egenandel.
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Eventuelt
4.juli bursdagsfest: Flaggheising med frokost kl 0800. Uformell familiefeiring/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. Annonseres i Moss Avis; ansv Nina.
Årsmøtetidspunkt for Jollegruppa og Tur&Hav: Styrets anbefaling er at årsmøtene
gjennomføres etter at de viktigste aktivitetene er gjennomført for sesongen, dvs i løpet
av oktober. De respektive gruppene tar en vurdering internt.
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: 16/8 kl 1800.

