Referat fra styremøte i Moss Seilforening 05-13 03.06.2013

Tilstede: Trygve B. Leergaard (TBL), Per Bakke (PB), Nina C. Leander (NCL), Morten Jansen (MJ),
Hans Bjørn Paulsrud (HPB), Andreas Klette (AK),
Besøk fra Konrad Halvorsen (Arkitektkontoret) og Peter (A VERKET)
Fraværende: Hans-Peter Raspotnig (HPR), Ingerid Lund (IL), Morten Aspestrand (Tur&Hav), Sjur
Sannerud (Kite).
5.1-13 Referatet fra møte 6/5-13 ble godkjent.
5.2-13 Prosjekt Søly 2015
• To arkitektforslag for nytt klubbhuset fra hhv Arkitektkontoret og A Verket ble presentert. Styret
velger å gå videre og samarbeide med A Verket.
• Alternative finansieringsinstitusjoner til DNB virker lite villige til å komme med tilbud på
finansiering pga den siste tidens negative presseomtale om uro innad i foreningen.
• HBP og HPR tar et møte med banken for å forespørre å få forlenget fristen på
finansieringstilbudet pga forsinkelser i fremdriften på prosjektet som skyldes usikkerheten
vedrørende kostnadene på mudring. Avtalen med banken må vedtas på styremøte før signering.
• Prosjektgruppen, sammen med havnestyret, må finne et konsept for fordeling av båtplasser i
havnen som vil medføre minst mulig behov for mudring for å få et grunnlag til alternative
forslag som kan presenteres til ekstraordinært årsmøte 21.august. Dokumenter til årsmøtet blir
tilgjengelig på foreningens hjemmesider senest 7.august.

5.3-13 Gruppene
• Tur&Hav: Ingen representanter til stede.
• Havnestyret: Dugnadsbehov er satt opp. Bjarne Slyngstad engasjeres til bistand med
søknadsprosessen med mudring.
• Husstyret: Dugnadsbehov er satt opp. Bytte av lås på nødutgangen (Lexow). Hjertestarter
trenger kurs. (IL)
• Jollestyret: Lav rekruttering sammenlignet med innsatsen som er lagt ned.
• Finansgruppen:
o Raymarine Race: Raymarine stiller med premier og Quantum kan stille med
drikkebonger, ikke finansielle bidrag.
o Annonsering i Seilmagasinet: Har et forslag fra en aktør på kjøp av fire siste annonser i
Seilmagasinet, vurderes i løpet av tidsfristen på 14 dager. Andre annonsører forespørres
også. (AK)
o Signering med HH, forslag fra HH ble gjennomgått, avklaringer gjøres på enkelte
punkter, f.eks ang rundingsbøyer, e-post lister, tilgjengeligheten til foto/billedmateriell
og bruk av foreningens båtmateriell. (AK)
o RedBull promotering ifbm Kite-NM vil ikke gi noe økonomisk bidrag til
foreningen/arrangementet.
• Kitegruppen: Muntlig avklart med kommunen ang bruk av Revlingen under NM. Kommunen
stiller også landgangsfartøy til foreningens disposisjon og vil forevise hvor vegetasjon kan
fjernes.
5.4-13 Økonomi
• Skrivet fra kasserer ble gjennomgått på møtet.

5.5-13 Sportskomiteen
• Begge de store arrangementene har fult fokus på planlegging og gjennomføring.
o Laser EC; KNS tar ansvaret for den ene banen (som forberedelse til EM neste år).
Mangler 4-6 personer til landarrangementet. Pr i dag er det 65 påmeldte seilere.
o Raymarine Race (MRR) endrer konsept i år, flyttes til Søly med sailcamp etter mal av
stor-NM. Konsept og kunngjøringer er publisert. Forberedelser er i henhold til plan.
• Konkretisering av strategi og utvikling og detaljering av handlingsplaner starter etter sommeren.
o Rekruttering av både unge og voksne seilere har et potensiale.
• Politiattest mangler fortsatt på enkelte. (PB)
5.6-13 Eventuelt
• Søknad om vare og tjenestekompensasjon 2013 (AK).

5.7-13 Møtekalender 2013
• Møte på mandager kl 1900; 19.august, 16.september, 14.oktober, 11.november og 9.desember
(kl 1800 med påfølgende julemiddag med rådet).

Nina C. Leander
4/6-13

