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Hovedstyret har i foreningsåret 2020 avholdt 9 styremøter etter ordinært årsmøte. Hovedstyre
har stått for den daglige driften av foreningen, og utvalgslederne har hatt funksjonelt og
økonomisk ansvar for sine respektive grupper.
Moss Seilforening hadde 627 medlemmer 14.02.2021, hvilket er omtrent på nivå med
tidligere år.
Foreningens midler er benyttet og forvaltet i samsvar med vedtak fattet på ordinært årsmøte.
Regnskaps-, og budsjett- funksjonen er godt organisert og det utøves en forsvarlig
økonomistyring i foreningen.
Moss Seilforening har i 2020 søkt om og fått støtte fra flere stiftelser samt næringsliv. Dette
betyr mye for driften av vårt arbeid for barn- og ungdom. Vi har gjennom dette bla kunne gå
til anskaffelse av følgebåter og tilhenger til bruk ved transport av seiljoller. En stor takk går til
alle herunder bla Sparebankstiftelsen, Gjensidigestiftelsen, DNB Stiftelsen, MossiIA,
Seatronic, Helly Hansen mv.
Lars Jørgen Kopperud trakk seg som leder av anleggsutvalget og ble erstattet av Trond
Halvard Andersen.
HAVN, HUS OG ANLEGG
Anleggsutvalget har arbeidet godt gjennom året med å videreutvikle anlegget vårt på Søly.
Året og aktivitetene har vært preget av en alvorlig ulykke ved at to seilbåter veltet på land og
en person ble skadet.
Denne hendelsen førte til en gjennomgang av regelverket for opplag. Det ble iverksatt tiltak
umiddelbart for kortidsopplag ifb med vårpuss og deretter ble det igangsatt arbeid med å
revidere reglene for opplag gjennom vinteren og endringer ble gjennomført for vinteropplag
2020/2021. Endringene har vært positivt mottatt og styret setter stor pris på medlemmenes
medvirkning til dette.

Covid 19 har ført til lav utleieaktivet på klubbhuset med tilhørende lave leieinntekter. Vi
håper på en gradvis normalisering av dette i 2021.
Det henvises for øvrig til årsberetningen fra Anleggsutvalget
AKTIVITETER
Foreningsåret 2020 har som vanlig vært aktivt med en rekke aktiviteter både i jollegruppa og
i Tur og hav. Det har vært svært gledelig å konstatere at vi klarte å finne løsninger innenfor
smittevernreglene som gjorde at vi kunne opprettholde høy aktivitet særlig for våre barn og
ungdommer.
2020 skulle være det store jubileumsåret med Stor-NM. Det ble tidlig klart at dette ville la seg
gjennomføre, men vi fikk gjennomført NM for Optimist. Det har bare vært gode
tilbakemeldinger og jeg må takke alle som bidro. Det var nok et arrangement vi kan være
svært stolte av og understøtter oppfatning av Moss som en svært solid regattaarrangør, selv
under vanskelig omstendigheter
Navigarecup og klubbmesterskap ble også gjennomført og det ble som vanlig mange flotte
kvelder på fjorden.
Det henvises for øvrig til årsberetningen fra Aktivitetsutvalget for ytterligere detaljer.
Hovedstyret vil til slutt takke medlemmer, foreldre, tillitsvalgte, trenere og dommere for det
store arbeidet og engasjement som er nedlagt for Moss Seilforening. Deres bidrag har vært
helt uvurderlig for at vi har kunnet gjennomføre med stil. Dere er foreningens viktigste
drivkraft.
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