Referat fra Hovedstyremøte i Moss Seilforening 29.01.2015
Tilstede: Hans Bjørn Paulsrud (HBP), Morten Jansen (MJ), Ingerid Lund (IL), Hans-Peter Raspotnig
(HPR), Nina C. Leander (NCL), Trygve Leergaard (TBL), Eirik Guldvog (EG), Andreas Klette (AK).
Fraværende: Sjur Sannerud (SS), Jan Erik Ruud (JER),
Dessuten møtte:

11.1-15 Referat fra styremøte 14/1-15 gjennomgått på møte og godkjent.
Møtereferatet legges ut på nettsiden.
11.2-15 Æresmedlemskap
Innstilling til utnevnelse av æresmedlem mottatt fra et enstemmig Råd. Forslaget godkjennes
enstemmig av hovedstyret og utnevnelsen gjennomføres på årsmøtet.
11.3-15 Forslag til leiekontrakt
Forslag til ny leiekontrakt mottatt fra Havnestyret. Forslaget har vært sendt til jurist for kvalitetssikring.
Juristens kommentarer sendes tilbake til Havnestyret for vurdering og implementering. (MJ)
11.4-15 Budsjett
 Inntekter: Stevneinntekter og Offentlige tilskudd er budsjettert lavere i 2015 enn både budsjett
og resultat i 2014. Årsaken er færre store arrangementer og færre prosjekter som er forventet å
utløse tilskudd i 2015.
 Idrettskostnader: Budsjettert lavere enn både budsjett og resultat for 2014, hovedsakelig fordi
en del av trenerkostnadene er flyttet over til en annen post (lønnskostnader), men også fordi de
reelle trenerhonorarene har sunket. Noe økning i støtte til toppsatsing.
 Lønnskostnader: Økt (grunnet endring av postering for trenerne fra «idrett» til «lønn»).
 Økt budsjettramme for sosiale arrangementer. Viktig med sosiale arrangementer i forbindelse
med omstrukturering.
 Kontor og anleggskostnader:
o Kommunale avgifter, økt budsjett i forhold til resultat i 2014, men lavere enn budsjett
2014.
o Budsjettert økning i renholdskostnader i forbindelse med utvidelse av klubbhuset.
o Reduksjon investeringer. Investeringer i 2014 hang i stor grad sammen med utløste
offentlige tilskudd.
 Budsjettert driftsresultat 2015: +900.000, Budsjettert overskudd 2015: + 533.000,- (lavere enn 2014 grunnet høyere rentekostnader)
11.5-15 Pokaler og utmerkelser: utnevnelser til årsmøtet
 Årets Havfrue ble utnevnt. Det purres på pokal og loggbok fra vinneren i 2012 (NCL)
 T&H har utnevnt årets Sjøfarer.
 Rådet står for Kristian Hermansens minnepokal og Dommerpokalen (HBP minner rådet om
dette).




Årets Seiler (Didrik Walboms Minnepokal) utnevnes av en komite bestående av Sportslig leder,
en representant fra Jollegruppa og en representant fra Tur&Hav. (TBL)
I tråd med ny organisasjonsplan bør statuttene til de ulike utmerkelsene oppdateres.

Møtekalender 2015


16.februar kl 1900 styremøte

30/1-15
Nina C. Leander

