Referat fra styremøte i Moss Seilforening 26.10 2011
Tilstede: Arild Johnsen(AJ), Ivar Olsen(IO), Ingerid Lund (IL), Trygve B. Leergaard (TBL), Per Bakke
(PB), Cato Gleditsch (CG), Thorstein Tønnesson (TT),
Ikke møtt: Nina C. Leander (NCL), Hans-Peter Raspotnig (HPR)
Referat fra september godkjent
Oppfølging av beslutninger i Sportskomiteen og idrettsprioriteringer for 2012
 Fokus på miljøbyging, foreldreengasjement og opplæring.
 Lavere aktivitet på store arrangementer. Jollegruppen ønsker en NC, T/H engasjerer seg i
Navigare Cup og Raymarine Race.
 Klubbregatta / sosial event forsøkes lagt rundt St.Hans.
 Raymarine Race skal ha en fast arrangementskomité.
 Finansgruppa tar ansvaret for å iverksette søknader og protokollere og holde arkiv over faste
søknader for økonomisk støtte, slik som kommune, idrettsråd og forbund. Søknadene utarbeides
av, eller i samarbeid med, jollegruppa, sportskomiteen og kasserer.
 Jollegruppa tar ansvar for graveringer av alle pokaler inkl MRR, Diderik Wahlbom og alle
pokaler
 OL-støtte, Mathias Mollatt. 10 000 utbetalt, 10 000 levert i treningstimer. Det gjenstår 20 000
som enten betales ut eller skytes inn i ny båt. TT snakker med Peter Mollatt.
 Websider– bruk og struktur. Møte med Steffen neste styremøte. Fokus på informasjon.
Gruppene
Tur- og Hav har innkalt til årsmøte 2.11. Styrekabalen mangler lederkandidat. Arild Johnsen møter i
hovedstyret til ny kandidat velges på foreningens årsmøte.
Havna
Ny vinsj til mastekrana er bestilt. Opptak pågår. Mye plasser gjenstår.
Asfaltering utsettes til 2012, gjennomføres i tiden 25.6 – ut juli. Leverandør har garantert fast pris.
Redningsstiger kjøpes inn og monteres ila vinteren.
Det slurves dessverre med oppmøte til vakttjeneste. Reglene er klare, de ligger til grunn for sikkerhet
og forsikring i havna, og gir rom for utkasting etter 3.gangs skoft. Reglene vil bli praktisert.
Huset
Det har vært enkelttilfeller av dårlig rydding. Skjerping rundt rydding etter bruk.
Jollegruppa
Årsmøte satt til 9.11. Planlegger breddesamling med overnatting ifm. åpningsregatta.
Sjarken er sliten og trenger full teknisk opprusting med bla ny motor. Tilbud innhentet fra Fuglevik
Båtservice på ca 185 000. Tas opp til vurdering ifm neste års budsjett.
Finansgruppa
Tar initiativ til rydding av reklamer på joller i samarbeid med jollegruppa, rydding av bryggereklamer i
samarbeid med Havnekomiteen. Thomas Evjenn foreslås engasjert ifm arrangementssponsing ved
større arrangementer.
TT 27.10/11

