Referat fra styremøte i Moss Seilforening 08.02.2012
Tilstede: Trygve B. Leergaard (TBL),Per Bakke (PB), Nina C. Leander (NCL), Hans-Peter Raspotnig
(HPR), Ivar Olsen (IO), Ingerid Lund (IL), Per Åge Johansen (PÅJ)
Ikke møtt: Arild Johnsen (AJ), Thorstein Tønnesson (TT), Cato Gleditsch (CG)
Referat fra januar godkjent
Stor-NM istf NC i 2012?
 Forespørsel fra NSF om å arrangere Stor-NM istdf NC i St.Hans helgen, mange ønsker å
arrangere i 2013 og 2014, men har ingen til å arrangere i 2012. Forespørsel sendt ut fra NSF før
jul. Bærum, som sa seg villig, fikk avslag fra kommunen.
 NC som vi har søkt om og fått tildelt i september er for alle båttyper utenom optimist. Er også
EC for Zoom8.
 NM er tre baner i år, ikke fire som i fjor og går over tre dager. 22-24.juni
 Sekretariatsfunksjon v/Cathrine har sagt ja, regattasjefer Glenn og Carene har sagt ja
 NSF skaffer dommere og betaler for 10 av disse. De vil også stille med ytterligere support og
med prosjektleder, og jobbe med sponsorer.
 Inntektsmessig for foreningen kan det bli mer positivt enn fjorårets resultat, siden det ble tatt en
del investeringer på banemateriell osv i fjor.
 Positivt for foreningens omdømme og økonomi, men utfordring i forhold til menneskelige
ressurser som kan bidra siden det er St.Hans helgen.
 Et samlet jollestyre støtter forslaget om å arrangere StorNM på bekostning av NC.
 Et Stor-NM vil fjerne fokus på viktig rekrutteringsarbeid som skjer på våren. Viktigheten av å
jobbe internt var årsaken til at styret ikke ønsket å ta på seg for mange arrangementer i 2012.
 En forutsetning for styrets nølende positive holdning er at det innhentes mannskaper fra NSF og
omliggende foreninger (Soon).
 Konklusjon: Endelig beslutning avventes til nytt styre er på plass og NSF har bekreftet og
konkretisert sitt bidrag, samt avklart at NC kan overtas av Bærum.
Årsregnskap 2011
 Klarer vi å få fram prosjektregnskap på de ulike arrangementene til årsmøtet? HPR
 Forslag om at overskuddet fra 2010 og 2011går til egenkapitalen.
Budsjettering
 Etter arbeidet med budsjettet viser budsjettresultat et overskudd på 285’.

Innkomne forslag til årsmøtet
 Forslag fra Erik og Runar vedrørende opprettelse av komite for dispensasjon fra
framleie/leiereglene: Styrets innstilling: Styret mener at forslaget kan tolkes på ulike måter.
Kriteriene for dispensasjoner må være tydelige og objektive.
 Alternativt forslag til vedtak: Havnestyret reviderer eksisterende regelverk for tildeling av
båtplasser i samarbeid med gruppelederne.

Kjøreplan fram mot årsmøte
 Kontingent beholdes uendret
 Organisasjon MS 2012 er gjennomgått og klar til presentasjon
 Blomster og glass til 3 stk (IL)
 Pusse pokaler (PB)
 Kopiering av regnskap og budsjett (IO)
 Kaffe og wienerstenger (IL)
 Tildeling av fortjenestefulle utmerkelser;
o Styret: havfruepokalen (Thorstein sørger for en tekst i boken)
o Sportskomiteen: Årets seiler (Trygve / Runar T ordner plakett og bok med tekst)
o Utmerkelsene Dommerpokalen og Kr. Hermansens pokal deles ut av rådet
o TH styret står for Sjøfareren
 Ordstyrer blir Eirik Guldvog
Eventuelt
 Sørge for at riktige reglement, prosedyrer og ordensregler vedrørende havnen ligger tilgjengelig
på hjemmesidene. IO
 Finansgruppa må sørge for takkebrev til sponsorer for 2011 (CG)
 Konklusjon på evalueringen av Seilmagasinet:
o Ordningen kontinueres i 2012, men styret vil følge opp viktige punkter med
Seilmagasinet (slippe tilleggskostnad for tilgang til påmeldingssystem, resultatservice
fungerer ikke, ønskelig med statistikk på websidene, hjelp for å få bedre tilgang til
lukkede webressurser for medlemmene).
o HP forsøker å regne et totalregnskap for Seilmagasinavtalen (utgifter vs inntekter og
merverdi på tjenester)
Neste møte: Årsmøte 15.februar kl 1900 (oppmøte 1730).
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