Referat fra Hovedstyremøte 06 - 13.- 20.06.2013 kl. 19.00, avholdt i Søly
Tilstede: Hans Bjørn Paulsrud, Trygve Leergaard, Hans-Per Raspotnik, Per Bakke, Ingerid Lund og
Andres Klette
Fravær: Nina Leander, Morten Jansen og Sjur Sannerud
Sak 06.1-13 Referatsaker
Referat fra Hovedstyremøte 05-15- 03.06.13 ble gjennomgått og godkjent.

Sak 06.2-13 Godkjenning av låneopptak i DNB - Prosjekt 2015
Tilbud fra DNB datert 02.04.2013 ble på nytt gjennomgått. Hovedstyret ga leder og kasserer i
felleskap, fullmakt til å sluttforhandle og inngå låneavtale.

Sak 06.3-13 Betinget kontraktsinngåelse med Våler Graveservice AS – Prosjekt 2015
Hovedstyret ga leder fullmakt til å inngå betinget kontrakt for arbeider beskrevet i tilbud fra Våler
Graveservice AS datert 05.04.2013 med etterfølgende forhandlinger og tileggstilbud samt
kontraktsforslag datert 22.05.2013.

Sak 06-4-13 Rekruttering
Mange ideer foreligger om rekrutteringstiltak til de forskjellige gruppene i foreningen. Det skorter
imidlertid på gjennomføringsevne i en særdeles travel foreningshverdag.
Det ble besluttet å nedsette en arbeidsgruppe ledet av Per Christian Bordal som rapporter til
Sportskommiteen med følgende mandat:
•

•

Identifisere sentrale gode rekrutteringstiltak og sette disse ut i livet. Bred angrepsvinkel:
Sosialt inkluderende miljø, kjølbåt, jolle, barn/ungdom/voksne/dame/mann/familie.
Når: Settes ut i livet til høsten.
Budsjett: Kr 20.000

Sak 06-5-13 Eventuelt
«Uniformering av Sommerseilskolen»
Saken ble diskutert og det ble besluttet å støtte med penger til innkjøp av hettegensere for salg.
MSF støtter med kr. 50/genser
Seilskolen betaler kr. 50/genser
Selges for min. kr. 130/ genser

Eventuelt underskudd dekkes av MSF. HaPa Consult AS sponser med kr. 5000.
Dugnadsordningen - Trygve
Ingen overveldende respons på påmelding til dugnadsarbeid. Ca. 25 medlemmer har meldt seg på så
langt. Gruppelederne må snarest kontakte de som har meldt seg å gi tilbakemelding på: Hva og når
ting skal utføres.
For å få åpnet bedre kommunikasjonskanaler med medlemmene, kontakter Andreas Steffen for å
opprette et pålitelig mobil nr. register for å kunne informere medlemmene på SMS om nyheter som
for eks. publiseres, eller er publisert på hjemmesiden, innkallinger ol. Andreas rapporter tiltak tilbake
på Hovedstyremøte i august.

Økonomi – Hans-Peter
Fortsatt over 100 personer på venteliste for båtplass. Det er viktig at Jolleleder snarest oversender
oversikt over nye medlemmer til kasserer for utsendelse av medlemskontingent og registrering i
forsikringsordningen.
Likviditeten er god og inntekt – og kostnadssiden følger med noen mindre avvik budsjettet.
Ytterligere saker forelå ikke til behandling, møtet ble hevet kl. 21.15.

Moss 24.06.2013

Hans Bjørn Paulsrud

Referent

