Referat fra styremøte i Moss Seilforening 03-12 23.04.2012

Tilstede: Hans Bjørn Paulsrud (HPB), Trygve B. Leergaard (TBL), Per Bakke (PB), Ingerid Lund (IL),
Nina C. Leander (NCL), Hans-Peter Raspotnig (HPR), Cato Gleditsch (CG),
Fraværende: Ivar Olsen (IO, meldt forfall), Per Åge Johansen (ved feiltagelse ikke mottatt siste
innkalling)

3.1-12. Referatet fra møte 26/3-12 ble godkjent.
3.2-12. Stor NM status og fremdriftsplan
 Dialog og sportslig avklaring er i gang mellom MS, NSF og klasseklubbene. Det blir 3 baner, 2
av disse er trapeziodbaner.
 Klasseklubbene kan bidra med mannskaper, men må forespørres på konkrete oppgaver. Eirik
har kontaktinfo på de respektive klasseklubbene.
 Kunngjøringen er under utarbeidelse. Leder for NM-utvalget formulerer tekst om «arbitration»
som deretter skal ferdigstilles av Eirik Guldvog / Glenn Dyhr Petersen og igjen godkjennes av
NM-utvalget før endelig publisering. TBL følger opp fremdriften i dette mot Guldvog / Petersen
(TBL)
 HBP har vært i dialog med ordføreren i Moss og vil i samarbeid med Thomas Evjenn
(Eventsupport) søke støtte bidrag fra kommunen, dette behandles politisk 14. mai. HBP
forsøker å få lånt brakker og lignende fra Rygge flystasjon. (HBP) Kostnadsoverslag på
100.000,- til «installasjoner (telt, toaletter, lyd osv)» på land. Foreløpig uklart hvor mange
midler som har kommet inn som sponsorinntekter (jobbes for å få Statskraft som
hovedsponsor).
 HH kommer med buss med rabatterte kolleksjoner. NM komiteen (Guldvog) må ta stilling til
bekledning av mannskap og deltakere. Det jobbes på flere fronter, både fra NSF og lokalt. Det
bør vurderes å differensiere bekledningen ut i fra hvilke roller som skal bekles (CG/TBL)
 Bevertning må planlegges. Thomas Evjen er ansvarlig for aktiviteter på land. NM komite og
TBL / IL følger opp.
3.3-12. Seilingens dag 1.5.12
 Annonse og flyer med program er under utarbeidelse, sponses av Kaefer (HBP)
 Program: Flaggheis og salutt kl 1000, Østfoldcupen starter kl 1100, jungmen får utdelt
optimister og det gis informasjon om nytt matroskurs. NORsteam bidrar med prøveseiling i Farr
40 1200-1400 (åpent for alle)
 Få inn «happening» på hjemmesidene til Moss kommune og i Moss Avis sine sider samt på
Radio Prime (HBP)
 Facebook, med kopi til Steffen for publisering på nett (CG)
 Servering (IL)
 Stille ut klubbkolleksjonen til salgs (IL), sørge for ferdige fakturaer dersom folk ikke har
kontanter. (HPR)
3.4-12. Matroskurset
 Rekrutteringstiltak for voksne som er interessert i å lære å seile regatta.
 Målgruppe er foreldre til yngre seilere og ektefeller til dagens skippere i foreningen
 Torsdager (mens Jungmannskurset pågår) fra 18-20, over ca 6 uker (10.mai til 21.juni).

 Tur&Hav støtter forslaget og stiller med båter og skippere
 Ønske om å stille med egen jentebåt (Drømmen) (IL)
 Gratis for foreningens medlemmer og andre interesserte må melde seg inn (kr. 480,- )
3.5.1-12. Gruppene/Sportskomiteen
3.5.2-12. Jollegruppa:
 Fått en ansvarlig for driften av kiosken på torsdager
 Utfordring med for få båter (FEVA’er), har 13 lag og MS har 6 båter, ca 46.000 pr stk.
 Utarbeide oversikt over materialet som eksisterer, vurdere å auksjonere ut noen optimister på
Seilingens dag
 Innstilling til kjøp av flere FEVA’er utarbeides til neste møte (PB)
 Norgescupen starter neste helg
3.5.3-12. Huset:
 Avbestillingsgebyr på utleie bør vurderes, men må opplyses om ved inngåelse av kontrakt.
Forslag til avbestillingsgebyr settes opp fra komiteen (IL)
 Har klargjort for maling av takskier osv.
 Dårlig renhold av gjestetoalett, tas opp med de som vasker til daglig. (IL)
 Utarbeides liste over gjøremål fra huset til dugnaden (IL)
3.5.4-12. Sportskomiteen:
 Kompetanseutvikling av dommere, trenere og arrangører skal opp på neste møte i
sportskomiteen i morgen. (TBL)
 Engasjement av storbåtlagene (NORsteam og Drømmen) som har fått låne fremleie plass.
Avtalen er at de skal bidra i klubben. Norsteam skal invitere med jolleseilere under Navigare.
Avtales nærmere med Drømmen hva de kan stille med. Eks med båt til Matroskurset. (TBL/IB)
 Toppsatsning: Mathias, Celine, Eline og Andreas er potensielle kandidater dersom de søker
støtte til toppsatsing.
3.5.5-12. Havna:
 Innstilling av prioriteringskriterier fra Havnestyret presenteres på neste møte (IO).
 Prioriteringskriteriene som det konkluderes med må informeres om på hjemmesidene og ved
søknad om fremleieplasser, søknadsskjema må endres. (IO)
 Forespørsel og bygging av lagerkasse til utstyr (dregger, bøyer, tau og høytrykksspyler) til kr
15.000,-. Bør bygges så fleksibelt at den enkelt kan flyttes med trucken. Styret godkjenner
innstillingen forslaget fra havnestyret.
3.6-12. Utvikling av seilsportanlegget
 Profilere prosjektet «Livslang seiling» i Seilmagasinet og på hjemmesidene. (HBP)
 Nedsatt gruppe har hatt sitt første møte, Glenn er valgt til leder av gruppen.
 Første møte vil bli brukt til å avklare rammebetingelser fra kommunen med hjelp fra Arild
Johnsen.
 Mandatet de har fått oppfattes ikke som godt nok.
 Strategien for foreningen som mandatet burde vært tuftet på er ikke så tydelig at det gir gruppen
et godt nok utgangspunkt. Eksisterende strategiplan sendes ut til styrets medlemmer (PB)
3.7-12. Sponsoraktiviteter
 Gjennomgått status på finansgruppens arbeid. Avtalt fakturering av inngåtte avtaler (HPR)

 Formulere søknad på støtte til innkjøp av nye FEVA’er som skal sendes Sparebank-1 stiftelsen
(PB/CG)
 Evensen Moss ønsker et samarbeid hvor våre medlemmer kan få gode tilbud. Bussen fra HH
under Stor-NM bemannes fra Evensen. Inkluderer også annonsering på hjemmesiden og i
Seilmagasinet. (CG)
 Utarbeide takkekort/bilde/kalender til sponsorer. (CG/HBP)
3.8-12. Økonomi/regnskap
 Fortsetter oppfølging av betalingsterminalløsning (HPR/HBP)
 Det økonomiske resultatet for påskesamlingen var positivt
 Økonominotat fra HPR gjennomgått på møtet
 Har fått varslet om at vi får nedsatt innskuddsrente, banken kontaktes, evt bytte bank (HPR).
3.9-12. Eventuelt
 Fuglevik: Service og vinterkonservering av alle følgebåter og innendørslagring av alle RIB’ene,
totalpris på 20.000 kr. En av motorene trenger å byttes inn. Ligger i budsjettrammene. Styret
godkjenner at PB signerer avtale.
 WEB-sider; er i gang med utvikling av nye hjemmesider. Full migrering blir først klart i
sommerferien. Hver gruppe får ansvaret for oppdatering av sine sider. (TBL)
 Møtekalender 2012: mandager kl 1900. 21.mai, 18.juni, 15.august (klubbmesterskap).
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