Moss Seilforening
PROTOKOLL FRA HOVEDSTYREMØTE 22.05.08
NR.6 2007/2008

TILSTEDE:

Thorstein Tønnesson, Morten Knudsen, Ivar Olsen, Cathrine B.
Lauritzen, Hans-Peter Raspotnig, Bente B. Paulsrud

FORFALL:

Tove Kure, Sigurd Coates ,Terje Turøy

FASTE POSTER
Protokoll fra styremøte 13.3 ble godkjent og lagt ut på hjemmesiden.
Regnskapet ble gjennomgått og tatt til etterretning. Totalt sett ligger foreningen godt an i
forhold til budsjett selv om det foreløpig mangler inntekter fra sponsor-/stevneaktiviteter.
Innestående på bank pr. 22.05.08 ; kr. 1.159.449,11.
Regnskapet for Sommerskolen kommer inn under Moss Seilforenings regnskap.
Foreningen har mottatt kr. 6.500,- fra Ungdommens Bystyre til treningsoptimist etter søknad.
10 stk. joller er betalt ;kr. 124.500,- /MVA ikke betalt pr. dd. ; kr. 28.869,-.
24 personer har meldt seg inn i MS i april og mai, 17 utmeldinger i samme periode.
Halvårsmøtet mellom kasserer i MS og revisorene har funnet sted, revisorene var meget godt
fornøyde med de økonomiske forhold i foreningen.
Styret følger opp revisors påpekning om at foreningen må rekruttere nye truckførere.
Alle som gikk opp til båtførerprøven har bestått eksamen.

STATUS PR. ANSVARSOMRÅDE
Huset
Diskusjon angående sikkerhet/installering av alarm i huset utsettes til neste møte.
Jollegruppa
Søknad om å arrangere NM i Zoom 8 27.-28.9.08 i Moss sendes NSF. Morten Knudsen
utformer søknaden.
Det vil være opplegg for 10 lag som igjen vil si 40 seilere med innkvartering på
Vansjøheimen.
I forbindelse med RayMarine Race i august vil det bli forsøkt å inkludere et tilbud til yngre
jolleseilere. Ivar Olsen sjekker om det er lovlig å innkvartere seilere i klubbhuset i Søly.

MS vurderer å søke om Stor NM i 2010. Hovedstyret og sportskomiteen vil fremme søknad
dersom jollegruppa ønsker det. Det stilles krav til jollegruppa å ha nok kvalifiserte
mannskaper til et så stort arrangement. Arrangementet vil kreve anslagsvis 3-4 nye med
arrangør/ dommer II utdannelse og minimum to nye Arrangør III.
Tur og Hav
Fin oppstart på sesongen hvor 21 båter deltok i Navigare.
Sportskomiteen
Det blir foreldrekurs – 5 stk har meldt seg på pr. dd
Finans
Utsatt til neste møte.
Havna
Skilt på alle båtplassene vil bli montert med det første. Rød/grønn for å informere om plassen
er ledig eller ikke.
Ved innløpet til havna vil det bli montert rammer som også skal kunne selges til
reklameformål.
Ivar Olsen vil ha en ny runde med Råde Graveservice for å gå igjennom prisen på
moloarbeidene.
Havna jobber med en løsning på truckførersituasjonen.

BESLUTNINGER/DISKUSJONSSAKER
Det må foretas grunn- og sedimentanalyser i havna før man kan fortsette planene om nytt
bryggeanlegg i Søly. En slik analyse vil danne grunnlag for å vite hvor mye og hvor nære det
kan mudres i forhold til moloene og vil danne grunnlag for en mudringssøknad /
dumpingtillatelse. En slik rapport vil være nødvendig for å lage et godt beslutningsgrunnlag
for Årsmøtet.
Kostnadene er ikke budsjettert for 2008.
Beslutning
Hovedstyret godkjenner at det brukes inntil kr. 100.000,- til grunnundersøkelse i havna

Moss, 2.6.08
Bente B. Paulsrud
Sekr.
NESTE MØTE 12.6, KL.18.30

BRUKERE AV HUSET OPPFORDRES TIL Å SJEKKE DØRER, VINDUER OG SLÅ
AV LYS FØR KLUBBHUSET FORLATES !!!!!

