Referat fra styremøte i Moss Seilforening 03-13 08.04.2013

Tilstede: Trygve B. Leergaard (TBL), Per Bakke (PB), Nina C. Leander (NCL), Hans-Peter Raspotnig
(HPR), Morten Jansen (MJ), Glenn Pettersen (GP)
Fraværende: Representant fra Tur&Hav, Hans Bjørn Paulsrud (HPB), Ingerid Lund (IL), Andreas
Klette (AK),

3.1-13 Referatet fra møte 4/3-13 ble godkjent.
3.2-13 Prosjekt Søly 2015
 Brattås har tatt sedimentprøver og sendt til laboratorium for analyse.
 Bunnen endrer seg godt til pæler som et alternativ til moringer. Vil medføre at flytebryggene
ligger stødige og ikke flytter seg med vind.
 Starter med utsettingsrampen til trucken (inkl spyleplass med oljeutskiller) når opplagsplassen
er tom (17.mai). Fristen for utsett og vårpuss av båter må kommuniseres (MJ)
 Har foreløpig fått priser fra Råde og Våler graveservice
 Bør vurdere å gjøre endringer på rampen til utsett av småbåter i sammenheng med resten av
anbudene for å få best mulig totalpris (GP)
 Bindende tilbud mottatt fra banken med samme rentesats som i det første utkastet. Har fått
tilsagn om et års utsettelse på avdrag. Tilbudet sendes ut til styret (HPR).
 Invitere til nytt prosjektstatusmøte hvor man kan få fram varierende synspunkter fra
medlemmene og rettet opp i misforståelser. (TBL/HBP)
3.3-13 Hovedsaker fra Seiltinget
 Størst diskusjoner vedrørende forslaget fra Askøy seilforening om å kutte seillisensen og erstatte
den med en forsikringsordning. Resultatet etter diskusjoner og avstemninger ble at dagens
ordning består.
 Mye diskusjoner vedrørende forslag om økning i kontingenten til NSF. Resultat ble en økning
på NOK 30 fom 2014.
3.4-13 Gruppene
 Tur&Hav: Damekurs starter 10.april med blant annet Aksel Ellefsen som foredragsholder.
 Havnestyret: De som får tilbud om plasser kan takke nei to ganger og beholde plassene sine i
køen, ved tredje gangs avslag mister man ansienniteten. Noen har fått dispensasjon på fremleie.
 Husstyret: Bytte av lås på nødutgangen. Revidere informasjon til leietakere ang parkering. (IL)
 Jollestyret: De nye ribbene og FEVA’ene har kommet. 68 seilere på påskesamling. Tilhenger er
bestilt. Åpningsregatta 1.mai, program settes opp. Møte med KNS angående EM (PB/TBL)
 Finansgruppen: Avklare evt sponsing og montering av vindmåler. Signering HH. (AK)
 Kitegruppen: Kunngjøring sendes Norges Kite forbund for godkjenning. Startet trening i starten
av april. Prøvekjører konseptet litt før videre informasjon ut for å rekruttere flere medlemmer.
Mangler tilbakemelding fra finansgruppen på evt sponsor på kite (TBL). Trenger vester med
nummerering til E-cupen.

3.5-13 Økonomi
 Gjennomgått Økonomiskriv fra HPR

 Inntekter fra påskesamlingen forventes inn fra Seilmagasinet.
 Gjennomgått regnskap pr 6.april.

3.6-13 Sportskomiteen
 Begge de store arrangementene har fult fokus på planlegging og gjennomføring.
o Laser EC; budsjett må diskuteres
o Raymarine Race (MRR) endrer konsept i år, flyttes til Søly med sailcamp etter mal av
stor-NM. Flere har ytret ønske om å delta, bla short-hand og langdistanse.
 Konkretisering av strategi og utvikling og detaljering av handlingsplaner starter etter sommeren.

3.7-13 Dugnadsordning
 Det er utarbeidet et utkast til elektronisk påmeldingsskjema som man registrerer seg med
dugnadsinnsats via hjemmesiden.
 Oppdragsgivere melder fra til lederne av de respektive styrene som igjen melder videre til
Steffen for registrering av dugnadsbehov i «dugnadskalenderen». Den enkelte oppdragsgiver er
ansvarlige for å melde gjennomført dugnadsinnsats til Hans Peter for tilbakebetaling av
dugnadsavgift.
 Regelverket rundt hvem som skal ilegges dugnadsavgift må konkretiseres videre, dugnadsplikt
pr aktivitet eller pr husstand? Alternativene bør simuleres rent inntektsmessig. (HPR)
3.8-13 Sesongåpning 1.mai
 Flaggheis kl 0800 (MJ/Aksel)
 Kl 1000 saluttering av Gunda (HBP)
 Annonsering (TBL/HBP)
 Første skudd på vannet kl 1100 (PB)
 Åpen kiosk (IL)
 Informasjon om forenings kurs og aktiviteter
 Interesserte får være med å prøveseile
3.9-13 Eventuelt
 Båtplass A2 er ledig for utleie; beholdes foreløpig i klubben til bruk for sikringsbåter inntil ny
båtplassfordeling gjøres etter at bryggene byttes.
 G50 longsideplass ytterst på molo. Plassen selges til Seilforeningen som fremleier inntil ny
havnekabal legges. Fremleies mot vanlig fremleiebetaling. (MJ)
 Kommunikasjon: Vaktlister sendes ut med info om utsettelse innen 17.mai pga utbedring av
havn. Venteliste ordningen beskrives på hjemmesiden. De som ønsker innsyn kan få det ved
henvendelse til Aksel. (MJ)
 Tur&Hav må inviteres til hovedstyrets møter og få tilsendt referater. Kontaktperson må avklares
(NCL).

3.10-13 Møtekalender 2013
 Møte på mandager kl 1900: 6.mai, 3.juni, 19.august, 16.september, 14.oktober, 11.november og
9.desember (kl 1800 med påfølgende julemiddag med rådet).

Nina C. Leander
11/4-13

