Referat fra styremøte i Moss Seilforening 06-12 20.08.2012

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), Harald Støre (for
finansgruppen).
Fraværende: Cato Gleditsch (meldt forfall), Ivar Olsen (meldt forfall)

6.1-12. Referatet fra møte 18/6-12 ble godkjent.
6.2-12. Regnskap/økonomi
 Regnskapet viser at vi ligger godt an, men nå er det meste av inntekter kommet inn, mens
kostnadene fortsetter å løpe utover høsten.
 Trucken har fått nye dekk
 Fakturere NSF 5000,- for utlån av en RIB på samling på Hvasser, og avtalt pris på leie av
kontor (HPR).
 Likviditeten er fortsatt bra.
 Nedgang i utestående fordringer, men fortsatt fakturaer for båtplasser som ikke er betalt. De
tilskrives med 14 dagers varsel om at båtplassen sies opp dersom ikke beløpet med morarenter
betales. (HPR)
 Har rapporter inn momskompensasjon, forventer litt mer tilbake i år enn i fjor.
 Kontakte Fuglevik for å få faktura på motoren til sort Grand. (PB)
 Fakturere 2000,- etter Stor NM til seilerforsikring.no
6.3-12 Stor NM Oppsummering
 NSF skulle holde kostnadene til prosjektleder, kostnadene for teltet skal deles, samt at NSF skal
betale for 10 dommere med tilkommende kostnader. Foreløpig økonomisk resultat etter Stor
NM viser et overskudd som er lavere enn budsjettert. Det økonomiske kvalitetssikres med Eirik
Guldvog før NSF kontaktes (HBP). HPR kontakter Eirik for å få tallene.
 Den sportslige oppsummeringen kan leses i siste nummer i Seilmagasinet.
6.4-12 Raymarine Race Oppsummering
 Til tross for kapasitetsproblemer i planleggingsfasen ble MRR gjennomført som tidligere, da vi
allerede hadde forpliktet oss til å kjøre en regatta for NORC.
 Det sportslige fikk karakteren godt gjennomført både fra kjølbåter og joller.
 Utfordringer med samarbeidet med Tollboden, Peppes og Fiskebasaren. Serveringen var under
enhver kritikk.
 Hele konseptet med Raymarine skal evalueres, for å vurdere videre satsning. (HBP/TBL)

6.5-12. Gruppene/Sportskomiteen
6.5.1-12. Finansgruppen:
 Ingen endringer etter siste rapportering til styret. Signalene fra næringslivet er at nå er kranen
skrudd igjen for i år.
 Sparebankstiftelsen Østfold Akershus skal dele ut tre millioner kroner. (CG)

 Det bør lages en link på hjemmesiden hvor medieomtale samles automatisk (retriewer/RSFeed).
 Avklaring gjøres med våre sponsorer om hvilke medlemsfordeler som kan presenteres, sørge for
informasjon ut til medlemmene (hjemmesiden). (CG)
 Utarbeide takkemateriale til sponsorene. (CG)
 Treningsavgifter: Per lager lister og HPR fakturerer.
6.5.2-12. Huset:
 Avbestillingsgebyr på utleie bør vurderes, men må opplyses om ved inngåelse av kontrakt.
Forslag til avbestillingsgebyr settes opp fra komiteen. (IL)
 Nye bord skal bestilles (IL)
 Husk å melde dato for rekefest for Tur/Hav. (IO)
 Ovnen trenger rens (IL)
6.5.3-12. Sportskomiteen:
 Plan for kompetanseutvikling av dommere, trenere og arrangører utarbeides etter at strategien er
lagt. (TBL)
 Varierende engasjement fra storbåtlagene (NORsteam og Drømmen) som har fått låne
gjesteplasser denne sesongen. Avtalen evalueres av sportskomiteen og T/H. (PÅJ/TBL)
6.5.5-12. Havna:
 Det må lukes rundt på området (mye ugress). (IO)
 Den nye kassa til høytrykksspyleren må ferdigstilles. (IO)
 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)
6.5.6-12 T&H:
 Klubbmesterskap 29.august; det skal sendes ut e-post invitasjon til alle seilerne i klubben. Det
sosiale skal vektlegges i like stor grad som det sportslige. (PÅJ)
 Hjertestarterkurset som ble gitt sammen med hjertestarter må «fornyes», kan evt sees i
sammenheng med et førstehjelpskurs. Oversikt over tidligere kursdeltakere er skaffet.
(PÅJ/TBL)

6.6-12 Kiting som egen gruppe?
 Kiterne har tatt kontakt og ønsker å bli medlemmer og etablere en egen gruppe i forening for
dermed å få tilgang til følgebåt og lokaler. Kiting vurderes som egen OL-gren.
 Styret er positive og gir Sportskomiteen fullmakt til å ta dialogen videre med gruppen i
samarbeid med leder for Jollegruppen. (TBL/PB)
6.7-12 Foreningsstrategi – utviklingsarbeid
 Behov for strukturering av strategiprosessen videre for et bedre beslutningsgrunnlag for
prosjektet. (HBP/TBL)
 Mulig å etablere en Vannsport-uke i Moss med alle vannsportaktiviteter i samarbeid med de
ulike typene idrett som finnes tilknyttet vannet? (eks kajakk, roing, kiting, surfing, vannski,
seiling, dykking, svømming osv). Må imidlertid evt forankres i strategiplan og
utviklingsprosjektet.

6.8-12 Utviklingsprosjektet
 Har vært gjennomført møte med NSF 24/6-12 for å få med forbundets innspill og krav til
fremtidens seilsportsenter.
 Prosjektgruppen har delt seg i tre ulike undergrupper. Nytt møte i september hvor det blir
sammenfattet en presentasjon til styret.

6.9-12 Møtekalender ut året
 Mandager: 17.september, 15.oktober, 12.november, 3.desember (Rådets middag)

6.10-12. 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.
 Henvendelse fra Jeløy folkehøgskole for evt bistand til å kunne tilby valgfag med seiling. Det
etableres dialog med skolen via sportskomiteen og jollegruppen. Kan evt benytte Matros-kurset
som et utgangspunkt.
 Team Normar er i avslutningsfasen på First 30 prosjektet og vurderer på hva videre seilsatsing
skal bestå i. De vil komme til styret med et forslag, men skisserer mulig entype kjølbåter hvor
lag kan leie fra foreningen dersom foreningen kjøper et visst antall båter. Henvendelsen bør sees
i sammenheng med strategien som skal utvikles. Antallet båter som finnes i geografisk nærhet
bør være med i vurdering av typen båt som velges.
 Sette opp brosjyremateriell fra Visit Moss på Søly. (HBP)
 Forespørre kommunen om mudring i kanalen slik at dyptgående seilbåter kan ligge. Eventuelt
be de merke de ulike dybdene. (HBP)
 Det er ønskelig med en presseansvarlig som kan sørge for systematisering av medieomtale av
klubben og utarbeide pressemeldinger og annet som skal kommuniseres både til hjemmesiden
og til andre medier. (HBP/TBL)
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