Referat fra styremøte i Moss Seilforening 04-12 21.05.2012

Tilstede: Hans Bjørn Paulsrud (HPB), Trygve B. Leergaard (TBL), Per Bakke (PB), Ingerid Lund (IL),
Nina C. Leander (NCL), Hans-Peter Raspotnig (HPR), Per Åge Johansen (PÅJ)
Fraværende: Cato Gleditsch (meldt forfall),

4.1-12. Referatet fra møte 24/3-12 ble godkjent.
4.2-12. Stor NM status og fremdriftsplan
 Det sportslige er avklart
 Bevertning er avklart med Jeanette som ansvarlig.
 Husstyret er ansvarlig for aktiviteter på Huset. (IL)
 Mangler fortsatt frivillige hjelpere, spesielt på land. Meld på til Eirik Guldvog. Det etterlyses en
bedre oversikt over hvilke funksjoner som trengs og når. Anbefales størst mulig grad av
individuelle henvendelser for å få positive tilbakemeldinger.
 Legge brev om bidrag og/eller ledig båtplass i alle båtene (HBP).
 Havnestyret er ansvarlig for aktivitetene tilknyttet havnen. Avtale «gratis» båtplasser i Betongen
og på Fuglevik under helgen (IO), og i Kanalen i tidsrommet søndag-mandag (PÅJ).

4.3-12 Utviklingsprosjektet
 Har vært gjennomført to møter. Blant annet gjennomgått avtaleforholdet til Moss kommune og
eksisterende reguleringsplaner.
 Delt inn i del-prosjekter med kartlegging av behov for huset som første aktivitet.
 Behovene til Huset med garderober, møtefasiliteter, verkstedfasiliteter, kontorbehov, IKT,
kjøkken, losji osv. ønskes det innspill om. Meld inn til prosjektgruppen innen 1.juni.
4.4-12 Foreningsstrategi – utviklingsarbeid
 Behov for strukturering av strategiprosessen videre for et bedre beslutningsgrunnlag for
prosjektet. (HBP/TBL)
 NIF har utarbeidet en mal for strategiarbeid som kan benyttes som et utgangspunkt for videre
diskusjon. (HBP).
 Eksisterende strategiplan sendes ut (PB).
 Sportskomiteen tar et eget møte på framtidig strategi etter at Stor-NM er ferdig.
 Matroskurset. Trenger båter og skippere til å stille på torsdager følgende datoer: 25/5, 31/5, 7/6
og 14/6. Enkle seilmanøvre, heising av seil, kryss, lens, jibb. (PÅJ)

4.5-12 Raymarine – Websites mm
 Minidugnad på hjemmesidene er gjennomført. Migreringen blir gjennomført over sommeren.
 Det enkelte gruppestyret får ansvaret for oppdatering og vedlikehold av sine egne sider og
saker.
 Finansgruppa bør uttale seg om sponsorenes plassering / eksponering på hjemmesiden (CG)
 Egen Raymarine komite er nedsatt (Thorstein, Hans Christian + en NORC seiler), dette

arrangementet vil også medføre en bemanningsutfordring.
 Foreløpig usikkert på hvilket konsept som besluttes gjennomført i forbindelse med Raymarine.
4.6-12 Finansgruppen – status
 Utarbeide takkekort/bilde/kalender til sponsorer. (CG/HBP)
 Status siden sist er ingen nye signerte avtaler.
 Sparebank1 Stiftelsen: søknad om støtte oversendt for finansiering av 4 stk RS Feva til ca
200.000, Jobbes også mot: Moss To-takt, Evensen Moss, Nordea, Elvström og Nordlie Auto.
 Bør vurdere bankforbindelse sammen med forsikringsløsninger, og forestående kapitalbehov.
(HPR og CG).
 Søknaden mot Moss kommune om støtte til StorNM sammenstilles av finansgruppen (CG).
 De sponsoravtalene som er klare sendes ut fakturaer på. (HPR)
4.7.1-12. Gruppene/Sportskomiteen
4.7.2-12. Jollegruppa:
 Mange på NC i helgen i Asker. Flere gode plasseringer.
 28 påmeldte på pinseleiren i Tønsberg.
 Sjarken er tilbake med ny motor.
 God aktivitet på treningene.
 Utarbeide liste for fakturering til Hans Peter (PB).
4.7.3-12. Huset:
 Avbestillingsgebyr på utleie bør vurderes, men må opplyses om ved inngåelse av kontrakt.
Forslag til avbestillingsgebyr settes opp fra komiteen. (IL)
4.7.4-12. Sportskomiteen:
 Plan for kompetanseutvikling av dommere, trenere og arrangører utarbeides etter St.hans. (TBL)
 Varierende engasjement fra storbåtlagene (NORsteam og Drømmen) som har fått låne
gjesteplasser. Avtalen er at de skal bidra i klubben. Dersom ordningen også skal fortsette neste
år, må engasjementet avklares i forkant av sesongen. Det gjøres utspill mot storbåtlagene for å
øke deres engasjement i inneværende sesong. (TBL)
4.7.5-12. Havna:
 Forslag til årsmøte for 2012 (i 2013) settes opp: Styret ser på muligheten for å benytte
prioriteringer i ventelisten for plass i havna som et virkemiddel for å fremme Moss
Seilforenings formålsparagraf. Forslaget legges fram for beslutning ved årsmøte 2013.(IO)
 Fylkesmannen vil gjennomføre uanmeldte besøk på enkelte havner/marinaer i Østfold i løpet av
uke 24 og 25. Mottatt brev fra fylkesmannen gjennomgått på møte. Spørreskjemaet skal
besvares og returneres til fylkesmannen innen 1.juni 2012. (IO/NCL)
 Ragn Sells kontaktes for å få en oversikt over avfallsfraksjoner levert i 2011 og hvor
fraksjonene er levert. De gjør også en gjennomgang av de prosedyrer, rutiner og
informasjonsmateriale som eksisterer. (IO)
 Vurdere kravene til «Blå Flagg» og se på muligheten for å implementere disse inn i
utviklingsprosjektet til Søly.
 5-6 båteiere må hvert år gå doble vakter grunnet at foreningen har plasser som har vært fritatt
for å gå nattevakt. Det ble diskutert om denne belastningen skulle fordeles på alle medlemmene
(ved at vaktene «outsources»), eller at enkelte båteiere belastes ved «doble vakter». Det ble

besluttet at ordningen med doble vakter består.
4.7.6-12 T&H:
 Pinseturen til Havna på Tjøme har en ledig plass.
 Jeløya Rundt arrangeres 16-17.juni med forbehold om minimum 7 deltakere.
 Ønske om å ha en fest på høsten, festkomite nedsettes i løpet av pinseturen. (PÅJ)
 Hjertestarterkurset som ble gitt sammen med hjertestarter må «fornyes»
 Ressurssituasjonen i styret T&H er begrenset og vi har problemer med gjennomføringskapasitet

4.8-12. Økonomi/regnskap
 Økonominotat fra HPR gjennomgått på møtet
 Fakturering av medlemsavgifter og ventelistegebyrer skjer snart.
 Sørge for søknad om moms-kompensasjon (HPR).
4.9-12. Eventuelt
 Behov for innspill og artikler til Seilmagasinet. Eks bør gjestehavnen beskrives (IO). Innspill og
artikler til Seilmagasinet sendes til Trygve. Også behov for andre som kan bidra på den
journalistiske siden. Frivillige melder seg til Trygve.
 Møtekalender 2012: mandager kl 1900. 18.juni, 15.august (klubbmesterskap).
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