Referat fra styremøte i Moss Seilforening 13-13 21.01.2014
Tilstede: Hans-Peter Raspotnig (HPR), Nina C. Leander (NCL), Hans Bjørn Paulsrud (HPB), Trygve
B. Leergaard (TBL), Ingerid Lund (IL), Per Bakke (PB), Andreas Klette (AK), Morten Jansen (MJ),
Sjur Sannerud (SS), Glenn Pettersen (GP)
Fraværende: Tur&Hav,
13.1-13 Referatet fra styremøte 9/12-13 ble godkjent
13.2-13 Økonomi
 Skrivet fra kasserer ble gjennomgått på møtet.
 Regnskapet ble gjennomgått på møte. Regnskap for 2013 ser ut til å bli veldig nært budsjett.
 Fakturaer sendes ut til båteierne om inndriving av 2. halvdel av de økte innskuddene 20.februar
med forfall 20.mars 2014.
o Eventuell manglende betaling av forfall kan sendes til inkasso ifølge jurist.
 For å kunne benytte seg av foreningens tjenester (eks vinterlagring på sjø/land, leie av truckløft
osv) fordrer det medlemskap i foreningen. Nødvendige endringer i eksisterende retningslinjer
gjennomføres i henhold til vedtaket. (MJ).
 Eventuelle endringer i truckforsikringen må konsekvens utredes og sees i forhold til foreningens
retningslinjer vedrørende ansvarsforhold ved løfting. (HPR)
 Håndteringen av dugnadsordningen har ikke vært optimalt organisert. Økonomisk og
oppgaveløsningsmessig sett er det et positivt bidrag til foreningen. Men det er behov for et
bedre system for å håndtere påmeldingene til dugnad, og kvittering for dugnadsdeltagelse.
Organiseringen av dugnad diskuteres på neste møte (HPR/TBL).
13.3-13 Prosjekt Søly 2015
 Mastestativplassering: Fortsatt ikke noen endelig avgjørelse på plassering av mastestativ.
Behovet for lagring på sommerstid er ca 20 master (pr nå), og ca 80 master på vinterstid. Det
bør kunne la seg gjøre å få ned behovet for antall lagringsplasser for master på land på
sommerstid. Havnestyret har et vedtak om at det skal søkes kommunen om permanent
plassering av mastestativet. Gjeldende rammesøknad til kommunen er basert på mobile
mastestativer som hovedstyret ønsker å finne optimal plassering på før det eventuelt søkes om
endringen innenfor den rammetillatelsen som forventes. Havnestyret kommer med forslag til
retningslinjer for oppbevaring av master på land i sommerhalvåret. (MJ)
o Styrets vedtak; mot en stemme: Finne optimal plassering på mobile mastestativ før det
eventuelt søkes om permanent plassering av mastestativ
 Prosjektet gis i oppgave å undersøke priser på mobile mastestativer. (GP)
 Mudring:
o Tillatelser er på plass fra Fylkesmannen og kommunen.
o Alle flytebryggene er fjernet og mudring er planlagt startet ultimo januar.



Likviditetsplan:
o Innspill som medfører endringer på likviditeten meldes til Hans Peter
13.4-13 Organisasjonsendring
Påtroppende styre anbefales å vurdere arbeid med organisasjonsendring som kan ivareta de ulike
interessegruppene i foreningen på best mulig måte. Stor grad av involvering fra organisasjonens
interessegrupper bør vektlegges, samtidig som foreningens formålsparagraf må ivaretas på en god
måte. Resultatet av arbeidsgruppens innstilling kan medføre behov for endringer i styret som velges på
årsmøtet. Det utarbeides tekst til et mandat for en arbeidsgruppe som foreslås nedsatt av årsmøte.
(HBP)

13.5-13 Signal 2/13
 Informasjon om framdriften av prosjekt «Søly 2015».
 Årsmøte Signal er besluttet utgitt månedsskiftet januar/februar 2014.
 Nina sender inn gruppenes årsberetninger til redaktøren, Thor Jensen når alle årsberetningen er
mottatt.
13.6-13 Gruppene
 Sportskomiteen
o Rekruttering av jungmenn og til toppsatsingen er bra.
o Det er lav rekruttering i aldersgruppen mellom ungdommen og T&H seilerne.
o Forslag om å etablere et konsept med mindre kjølbåter som kan friste denne
aldersgruppen og fange opp de som slutter med jollene.
 T&H
o Det vises til synkende interesse for regatta og Navigare Cup, men det er fortsatt
interesse for mer sosialt anlagte arrangementer som eks Pinsesamling og temakvelder.
 Joller
o Fokus på rekruttering av både seilere og foreldre/frivillige. Særlig er det en akutt mangel
på 2-3 trenere. Forslag på trenere sendes til Per Bakke.
 Huset
o Videre oppussing av signalmasten skal gjennomføres utendørs pga farlige stoffer i tokomponenten som benyttes, og forurensning av innemiljøet.
13.7-13 Årsmøte
 Torsdag 27.februar 2014 kl 18.00.
 Viktigste jobben for det neste styret blir organisering og gjenskape engasjementet i klubben.

13.8-13 Møtekalender 2014
 27.januar for å jobbe med budsjettet for 2014. Kl 1900.

Nina C. Leander
22/1-14

