Styremøte Moss Seilforening hovedstyre 30/5 2011
Tilstede: Thorstein Tønnesson, Arild Johnsen, Ivar Olsen, Hans-Peter Raspotnig, Nina C.
Leander, Dag T Nyrud, Ingrid Lund, Trygve Leergaard, Per Bakke,
Forfall:
Økonomi
Likviditeten steg litt fra forrige måned. Banken har slettet panten fra tidligere lån på 2,5
mill.
Havnestyret
 Grønne skilt: Det skal gis beskjed til vakten 24 timer før man returnerer fra tur
over to netter.
 Norsteam og Drømmen har fått plasser på moloen ut sesongen.
 Venter på priser på asfaltering
 Bestille skilt til moloinnseilingen
Jollegruppa
 Norgescup i Bergen, 4.plass i Optimist som beste plassering. Mye venting, noe
som arrangørene fikk mye kritikk for.
 Også Norges Cupen på Hankø hadde problemer med sikkerheten under
gjennomføringen grunnet mye vind og bølger.
 System for utsjekk av seilere slik at vi ikke ”mister” noen må etableres. PB
 Har vært mye slitasje og/eller skader på båter og utstyr, krever ekstra innsats fra
materialforvalterne.
 FEVA’ene begynner å ta seg opp.
Finansgruppen
 Vurdere lavere priser på kolleksjonen som tilbys fra Helly Hansen, Dag tar det opp
med Helly Hansen. DN
 Har pr i dag nådd nesten 180’ av budsjetterte sponsorinntekter så langt.
 Det jobbes med en større plan å arrangere sommerfest for bedrifter hvor man
leier inn telt, kokker, matchsailing osv med mye moro, planlegges sommeren
2012. I første rekke er det sponsorene som kontaktes for å lodde stemningen.
 Lage ”Takk for støtten” standard som kan deles ut til sponsorer, og legge på
sponsormerker på skriftlig informasjon som en standard. DN
Tur&Hav
 Vurdere å ta med kolleksjonen fra Helly Hansen til salg på Pinsesamlingen. Også
bruke pinsesamlingen til å rekruttere hjelpere til Stor-NM. Skrive personlige mail
invitasjoner til hver enkelt av medlemmene på Tur&Hav sin mailing adresseliste,
dette vil øke sannsynligheten for at folk responderer og svarer ja. AJ
 20 stk påmeldt i årets Navigare, avholdt to regattaer hittil. Per Christian og Trond
har vært ute i Rib for å gi veiledning, det ble gitt positive tilbakemeldinger på det.
Two-star klassen er det lav deltakelse i. Tur-klassen er lagt over i Lys-klassen,
men det kreves ikke LYS-bevis for de tidligere tur-klasse seilerne. Det bør
vurderes om dette skal innføres, da man begår et regattateknisk brudd ved å seile
LYS regatta uten LYS bevis.

Huset
 Har ikke vært så stor pågang rett etter jul, men mange ønsker å leie langt frem i
tid, noe som kan være problematisk, disse får imidlertid ingen garantier, men
settes på venteliste.
 Hittegods er et ”problem” det bør lages en kasse/sekk hvor ting blir liggende i et
kort tidsrom, og deretter legges i en egen ”gis-bort” kasse. IL

Stor-NM
 Trenger hjelp til arrangementet, fra alle som kan bidra, spesielt fra Tur&Hav slik at
man da kan benytte seg av en del fra Jolleforeldrene til å bidra på Raymarine.
 Nytt møte i NM-komiteen tirsdag 31/5, interesserte kan gjerne komme og få
informasjon der.
Diverse
 Det er interesse for treningshjelp til Tur&Hav, men krever mer detaljering op
planlegging for å full utnyttelse til neste år eller fra høsten. North Sails er positive til
en sailclinic i forbindelse med Raymarine, evt i forbindelse med en Navigare regatta.
Dette avtales mellom Tur&Hav og Trygve. AJ/TL
 Lage et tilbud for barn for foreldre som seiler Raymarine? Kreativt innspill, men
overlates for videre utredning til prosjektgruppen for Raymarine. TT
 Sportstavler (whiteboard) må kjøpes inn, også tusjer og rensemiddel. Per og Thorstein
tar det opp i Stor-NM møte tirsdag 31/5. PB/TT
 Vi oppfattes som et lukket miljø, trenger å ha fokus på inkludering av både
jolleseilere, jolleforeldre og Tur&Hav seilere. Kanskje med flere rene sosiale
arrangementer, eks grilling og samvær i havna.

Neste møte: 4.juli 2011 kl 1900.
Nina

