Referat fra Hovedstyremøte i Moss Seilforening 12.09.2016
Tilstede: Glenn Dyhr Petersen (GDP), Nina C. Leander (NCL), Hans Peter Raspotnig (HPR), Hans
Christian Grande (HCG), Frank Henriksen (FH).
Fraværende: Pål Einar Berntsen (PEB)

5.1-16 Referat fra styremøte 15/8-16 ble godkjent

5.2-16 Aksjonspunkter fra tidligere styrereferat ble gjennomgått og oppdatert.

5.3-16 Økonomi
Økonomiskriv fra kasserer ble gjennomgått og kommentert.
Regnskapet ble gjennomgått og kommentert.
Dokumentasjon for utbetaling av spillemidler ble presentert.
Utarbeide en rutine for hva som må gjøres ved «ansettelse og avslutning» av trenere får å ivareta
behovet for ajourførte lister med politiattester, ansettelsesavtaler osv. HPR
Jakker for salg fra Helly Hansen til salg til inntekt for foreningen er ferdig trykket og klare til salg.
Utsalgspris kr 1000,-. Forespørre Per Bakke om å ta bilder og lage en promo sak til hjemmesiden.
Presentere på Navigare Cup 13/9 og på Klubbmesterskapet. GDP
Forslag til rutinebeskrivelse for økonomistyring i foreningen ble gjennomgått, kommentert og revidert.
Diskusjon vedrørende ansvar og myndighet for drift og vedlikehold av aktivitetsmateriell (joller og
ribber osv). I dag er ansvaret plassert i anleggsutvalget i organisasjonsplan mens budsjettet for drift og
vedlikehold av aktivitetsmateriell ligger under konto for avdeling 40 (aktivitetsutvalget). Budsjett og
ansvar må harmoniseres, kan også gjøres ved å innføre en modell for viderefakturering (slik det i dag
gjøres for seilskolen). Endringer må gjøres ved neste årsmøte ved endringer i organisasjonsplan og/eller
i budsjettet. GDP

5.4-16 Anleggsutvalget
Fase 2 komite: Rune Johnsen, Leif Bjerke, Nina Bruaset, Carene Petersen. (FH).
En helhetlig plan som er i overensstemmelse med oppdraget gitt fra årsmøtet må utarbeides før
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det er mulig å ta stilling til enkelt-forslag.
Forespørsel om å bytte ut oppvaskmaskinen er godkjent. Vurdere å kjøpe, men foretrekker en leasingordning. Forslag til leasing kontraktene må gjennomgås og vurderes med tanke på service, kvalitet og
muligheten for å komme seg ut av avtalen før leasing perioden utgår. FH
Det har vært enkelte episoder med uoverensstemmelser mellom båtregisteret og vaktlistene som kan ha
medført at enkelte har fått uriktig straffegebyr for manglende oppmøte til vakt.
Det kommer mange tilbakemeldinger på at det er vanskelig å få tilbakemeldinger fra havnesjefen. Nye
medlemmer får ikke tilstrekkelig med opplysninger og informasjon.
Havnesjef stillingen lyses ut på hjemmesiden og ved utsendelse på mail til alle medlemmer når
oppsigelsen av eksisterende avtale er gitt.
Forslaget for nytt venteliste system ble diskutert, revidert og godkjent fra hovedstyret, men skal også til
Anleggsutvalget for kommentar for eventuelt ytterligere justeringer før den endelige versjonen
publiseres. Retningslinjer og venteliste skal publiseres på hjemmesiden og distribueres til alle som står
på venteliste.

5.5-16 Aktivitetsutvalget
Tur&Hav
Fortsatt bra deltakelse på Navigare, men litt færre i høst enn det var på vårparten. 2 regattaer igjen med
total 21 deltakende båter.
Klubbmesterskap (Jeløya rundt) 24-25. september med påfølgende seilerfest på Tollboden. Ny klasse
med Tur uten spinnaker (som heller ikke krever målebrev) for å øke deltakelsen.
Rekordmange jolleseilere (47 optimister og 9 2-mannsjoller) på vannet! En hyggelig utfordring!
Foreningens lag i Seilsportligaen har allerede kvalifisert seg til eliteserien for neste sesong, etter
overlegen seier i årets 2.divisjon. 11 aktive seilere har vært med og tilbakemeldingene er positive med
tanke på å bruke det som arena for overgangen mellom jolleseiling og stor båt. Seilerne kan ha ulike
målsetninger med deltakelsen (vinne kontra delta).
NM Express ble arrangert med 54 påmeldte båter. Vellykket arrangement, men også denne gangen stor
belastning for enkelt personer. Foreløpig regnskap for arrangementet viser et overskudd på rundt
80.000,Større arrangement planlagt i 2017:
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-

29’er og Feva NM i slutten av juni
NC Optimist på høsten

5.6-16 Kommunikasjonsutvalget
Fortsatt ingen leder av kommunikasjonsutvalget etter at lederen trakk seg etter årsmøtet.

5.7-16 Diverse
Per Christian Bordal deltok i møte og befaring gjennomført med Kystverket, Bastøfergene, Losvesenet
og Moss Havn vedrørende endringer i seilingsleden for Bastøfergene. Foreningens synspunkter ble hørt
av Kystverket som har stoppet videre planer om å fjerne grunnene (og stakene) nærmest Framnes
landet. Kystverket ønsker også sette opp to faste merker på Revlinghausen (syd for Revlingen).

Møtekalender 2016
 Kl 1830: 24/10, 5/12

13/9-16
Nina C. Leander
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