Referat fra styremøte i Moss Seilforening 14.12 2011
Tilstede via Webex: Trygve B. Leergaard (TBL) (delvis), Per Bakke (PB), Thorstein Tønnesson (TT),
Nina C. Leander (NCL), Hans-Peter Raspotnig (HPR), Harald Støre (HS)
Ikke møtt: Cato Gleditsch (CG), Arild Johnsen (AJ), Ivar Olsen (IO), Ingerid Lund (IL)
Referat fra oktober godkjent
OL-støtte Mathias Mollatt
 OL-støtte, Mathias Mollatt (MM). Har fått regning på ny Laser på 47’. Jollen forblir MS sin
eiendom men stilles til MM sin disposisjon til etter OL 2012 er over. Kostnaden tas på
investeringsbudsjettet på 40 Joller. Tar kostnaden for MM sin trenerstøtte på 5010 som andre
lønnskostnader, må imidlertid ta det med i beregningen for den totale støttet som er gitt.
Rammen han fikk for 2011 var 40’ med følgende fordeling: 10’ i ledertimer, 10’ i støtte til
trenerutgifter under oppholdet i Finland, disponering av ny Laser verdsettes til 10’ pr år,
ytterligere 10’ betales ut i 2011 på kontoen for OL-satsning etter dekning av reelle utgifter.
Enstemmig vedtatt.
Økonomi
 Regnskapet var utsendt på forhånd. Sluttresultatet er positivt, har et overskudd på 987’ totalt.
Estimert blir overskuddet rundt 750’. Har dermed dekket inn ekstra kostnader med utgivelser av
Seilmagasinet.
 10 felles: kommer ytterligere kostnader på Seilmagasinet (17’) og Signal (37’). Driftsresultat
ligger allerede over budsjettert på kostnadssiden pga avtalen med Seilmagasinet som ikke var
hensyntatt i budsjettet, men det er dekket inn i andre sider ved driften. Blir ca 230’ i
underskudd i den avdelingen.
 20 havna: brukt mindre på vedlikehold enn budsjettert spesielt grunnet utsatt asfaltering, ligger
foreløpig 500’ bedre enn budsjett, det er ingen kjente store utgifter før årsavslutning.
 30 huset: er så å si på budsjett på totalen, lavere inntekter og kostnader enn budsjettert.
 40 joller: ligger 60’ etter budsjett grunnet avvik på offentlige og kommunale tilskudd. En
søknad på tilskudd på 100’ mangler vi tilbakemelding på fra Moss Idrettsråd, TT følger opp,
HPR sjekker konteringer på konto 3470/3480 for å se hvor mye som eventuelt har kommet inn
av LAM midler. Kommer også på noe på trenerlønninger som ikke er bokført. Skal ledig
båtplass belastes jollegruppen på 21’? Blir uansett bare “flytting av penger internt”. PB melder
tilbake til HPR. Behandling av innkommende søknader fra seilere som har deltatt i nasjonale
og internasjonale mesterskap. Omsøkte summer er rettet i henhold til tildelingskriteriene. Styret
vedtok å dekke den omsøkte støtten i henhold til oversikten fremvist fra PB. Tildelingen vil
påvirke resultatet.
 50 T&H: Bedre resultat enn budsjett grunnet bedre økonomiske resultater fra Raymarine Race
(slapp å leie telt).
 60 sommerleir: går stort sett i 0.
 Momskompensasjon for 2010: sendt inn i juni, kravet var å oppgi driftskostnader (lagt inn 2,6
mill). Usikkert når og evt hvor mye kompensasjon som vi kan forvente. Ligger ikke inne i
budsjettet på inntektssiden. HPR sjekker opp.
Havfruepokalen
Forslag om tildeling til Jeanett Zakrissen, enstemmig vedtatt.

Utvikling av Søly, møte med Rådet
 Legges fram for årsmøtet et forslag om å opprette en prosjektgruppe som får eget budsjett.
Mandatet vil i korte trekk omfatte å: utarbeide konkrete planer og budsjetter for utvikling av
Søly, med målsetting om endelig vedtak om gjennomføring ved neste årsmøte. Det er satt opp
en liste over potensielle kandidater til prosjektgruppen, den offisielle invitasjonen sendes ut av
Rådet. TT utarbeider et utkast til mandat som styret skal vedta på et senere styremøte for
presentasjon på årsmøtet.
Utvikling av Raymarine Race status etter møte med Belamarin
 Sportskomiteen har besluttet at en egen komite skal drifte og utvikle arrangementet videre.
Inviterer til bred deltakelse fra både seilere og arrangører for å legge grunnlaget for
videreutviklingen.
Gruppene
Tur- og Hav
 Hadde årsmøte 2.11. Ny leder for styret er foreløpig ikke valgt
Jollegruppa
 Carene har tatt på seg presseansvaret i tillegg til sekretærfunksjonen.
 Arrangør 1 kurs med Per Bordal gjennomføres internt i 2012, men med tilbud til hele kretsen
 Trener 1 kurs gjennomføres internt i 2012, men med tilbud til hele kretsen
 Har fått forespørsel fra Coop OBS om å delta på varetelling 1.nyttårsdag trenger 50-60
jolleforeldre, inntektspotensialet er ca 25’. Vurderingen tas i jollestyret.
 Trenger nye materialforvaltere. Forsøkes dekkes internt i jollestyret. En mulighet er å tildele
ansvaret for den enkelte båt til den enkelte trener.
 Har fått forespørsel om å arrangere vintersamling for norsk optimistjolleklubb i slutten av mars.
Påskesamlingen bør prioriteres dersom det er vanskelig å skaffe nok ressurser til begge siden de
kommer relativt tett på hverandre. Beslutningen er opp til jollestyret.
Finansgruppa
 Finansinntekter fra Sparebank 1 og Nordli Auto sjekkes opp av HPR via Dag. Inntekter fra
“Coates” er usikkert, HS forsøker å sjekke opp igjen og melder tilbake til HPR.
Eventuelt
 Websider– bruk og struktur. Møte med Steffen neste styremøte. Fokus på informasjon.
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