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Styremøte Moss Seilforening hovedstyre 29/11 2010
Tilstede: Thorstein Tønnesson, Arild Johnsen, Morten Knudsen, Dag Kaare Nordengen, Eirik
Guldvog, Hans-Peter Raspotnig, Nina C. Leander, Ingerid Lund, Ivar Olsen, Per
Bakke(påtroppende jolleleder).
Endringer forrige referat: Husstyret bes revurdere vaskingen av dusjene. Runar Thøgersen
ble innstilt fra rådet til æresmedlem, ble godkjent over telefonmøte av styret.
Økonomi
Vi styrer mot et resultat som vil bli bedre enn budsjettert.. Huset går bra, kommer fortsatt
10’ inn før årsskiftet. Arrangementsinntekter og sponsorinntekter ligger under budsjett..
Forfalte utestående fordringer på 123’. Vi har god likviditet. Fakturering av
medlemskontingent og båtplasser gjøres etter årsmøtet, i påvente av eventuelle endringer
vedtatt av årsmøtet.
Utmeldingsblankett utarbeides.
Beslutning om sponsing av Mathias mot OL 2012 fattes på årsmøte i forbindelse med
budsjettbehandling. Eventuelt at overskudd fra EC går til denne sponsingen.
Havnestyret får signaler om å bruke sterkere virkemidler for å få folk til å betale.
Eksempelvis utarbeide et skriv om overføring av båtplass for de som ikke betaler havneleie.
Ønske om å diskutere hvorvidt de som driver forretningsvirksomhet skal ha samme
betingelser som andre leietakere. Brev er sendt ut til fremleie plasser over 2 år (19 stk), syv
har fått varsel om at de blir kastet ut dersom de ikke møter til vakt. Frister er satt til
1.januar.
Bryggeprosjektet: Fyldig dokument fra tre leverandører mottatt, prisdifferanse 50%
billigst/dyrest, i forhold til kvalitet ser det ut til alle tre pr nå er relevante leverandører. Det
forespørres også en leverandør fra Sverige. Havnekomiteen kommer med en innstilling om
prioritert leverandør. Arbeidsgruppens innstilling (utredningens hensikt, målsetting og
bakgrunn) sammenfattes på et ark, i tillegg til en pris og kvalitetsvurdering. Også ønske om
en kran til mindre kjølbåter og til personløft. Anbefales at også Telebryggene kontaktes for et
tilbud. Datagrunnlaget og havnestyrets innstilling er klar 15.januar, presenteres på årsmøtet
for prinsipielle avgjørelser å gå videre med.
Jollegruppa; ”barne-, og ungdomsvennlig seilforening” kvalitetsstempel til klubbene.
Egenevalueringen sendes til forbundet for å få kvalitetsstempelet. Fordelingen av spillemidler
prioriteres til de klubbene med kvalitetsstempel, får tilgang til bruk av logo som ” barne-, og
ungdomsvennlig seilforening”, og årlig møteplass for de kvalitetsstemplede klubbene. Blir
godkjente for tre år om gangen.
Flytetest gjøres på alle optimistene neste år, det anskaffes flytetau til tauing av joller.
Ny leder i jollegruppe (Per Bakke), Eirik fortsetter i jollestyret, ellers enkelte utskiftinger.
Innetrening og barmarkstrening 2 ganger i uka. Fortsatt noe seiling på vannet til isen legger
seg for de eldste seilerne. Vellykket helgesamling for alle seilerne i midten av oktober. Blir
rolig nå fremover til oppstarten av neste sesong som starter litt før påske.
Åpningsseilasen må sees på for 2011 pga NC 30.april-1.mai. kanskje torsdag 5.mai?
Frode Jørstad kommer tilbake igjen som hovedtrener, noen trenere forsvinner (Hans Bendik,
Monica Rodahl og muligens Lars Egil).
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KNS ønsker å benytte Moss mer aktivt til Lasertrening (også pga Frode). Blir 2-3 laserseilere i
tillegg til Mathias til neste år.
9 søknader om deltakerstøtte har kommet inn med et snitt på 900,- (8100,-). Det har også
kommet 7 søknader om deltakerstøtte til nordisk (optimist) på totalt 21.000,-. 6 søknader
om deltakerstøttet til EM og VM (24.000,-). Totalt etter søknadene er det søkt om ca
70.000,- (inkludert Mathias Mollatt sine søknader også). Jollegruppa kommer med en
innstilling som ligger innenfor budsjettet, og et forslag til revidert statutter for deltakerstøtte
siden uttaking til de ulike regattaene har endret seg. Frist: Før årsmøte.

Huset starter planlegging av neste år. Ønsker å bytte oppvaskmaskin til neste år. Det har
vært stor utleieaktivitet.
Årsmøte avholdt i T&H; Mange nyvalg, ønske om at sportskomiteen er de som skal kjøre
aktive regattaer (også Navigare). Det blir et månedlig temamøte i vinter, også på den
tekniske siden. Starter seilsesongen tidligere, har ikke så lang ferie, og avslutter tidligere enn
tidligere år. Blir fortsatt 8 tellende Navigare seilaser. Jeløy rundt tas opp igjen på bekostning
av samarbeidet Horten og Tønsberg (Viken race).
Finansgruppen
Mulighet for økt markedsarbeide i foreningen ble diskutert. Gruppen klarer ikke budsjettet i
år. Kleskolleksjonen er fortsatt ikke klar, kommer til trykkeriet i januar. Ønsker seg friskt
blod med god tid og godt kontaktnett inn i gruppen. Alle gruppens medlemmer er på valg.
Sportskomiteen
Gave fra Multiconsult i anledning 50-års jubileet. (hjertestarter), opplæring følger med. Må
organiseres, de inviteres som driver aktivt (trenere, aktive foreldre og navigareseilere).
Sportskomiteen tar ansvar for å iverksette kurset.
Stor aktivitet og hyppige møter for å få gode gjennomføringer av de arrangementene vi har
påtatt oss. Jobber nå litt med profileringen.
Huset
Sponsorbedrifter og egne medlemmer betaler medlemspris, mens bedrifter betaler vanlig
pris. Ønsker seg en frist på når semesterplanene er spikret, må ha beskjed så snart som
mulig når huset bookes opp internt.
Kandidater til verv i NSF, styret anbefaler Morten Knudsen til valgkomiteens videre arbeid
frem mot generalforsamlingen i forbundet. Følgende personer fra MS har i dag verv i
forbundet; Hans Egil Eriksen har sittet i 2 perioder i styret, Per Bordahl og Jan Fredrik Klette
sitter i Regattautvalget, Tonny Vedeler Jensen i Dommerutvalget, Bente Nilsson er medlem i
valgkomiteen, og Thorstein Tønnesson er vara i kontrollkomiteen
Forbundet har også sendt ut et strategidokument som videresendes av Thorstein,
spørsmålet er om forbundet skal være et organ for alle som har seilbåt, eller kun for de som
driver aktiv seiling. Frist for tilbakemelding til forbundet er 1.desember, Thorstein forfatter
tilbakemelding etter tilbakemeldinger fra styret på mail. Flere medlemmer gir mer penger i
kassa for forbundet.
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Diverse
Det blir ikke middag med rådet i år ettersom jubileumsfesten ble holdt så sent på året.
Alle årsmeldinger osv som skal inn i signal skal leveres til Runar innen 10.desember.
Møtedatoer framover 2011: Styremøte 10.januar, Budsjettmøte 31.januar, Årsmøte
16.februar

