Moss Seilforening
PROTOKOLL FRA HOVEDSTYREMØTE 20.04.09
NR. 6, 2008-2009

TILSTEDE : Thorstein Tønnesson, Morten Knudsen, Hans-Peter Raspotnig, Ivar Olsen
Anders Hverven, Cathrine B. Lauritzen, Dag Kaare Nordengen,
Ingrid Lund, Bente B. Paulsrud

Protokoll fra forrige møte, nr. 5, ble gjennomgått og godkjent.
Protokoll fra møte nr. 4 og nr. 5 blir lagt ut på hjemmesiden vår.

Store deler av møtet ble viet en nøye gjennomgang av foreningens økonomi.
Budsjett og regnskap ble gjennomgått i detalj – kostnader og inntekter følger budsjettet
rimelig bra.
Likviditet pr. 19.04.09, kr. 738 737,18.
Kontingenter for hovedmedlemmer og familiemedlemmer (uten fast båtplass) vil bli fakturert
i overgangen april/mai.
Sponsormidler fra Coates for sesongen 2009, kr. 32.560, Nordli Auto kr. 20.000,- og
Seatronic kr. 10.000,- vil bli fakturert nå.
Utestående innbetalinger av sponsormidler fra 2008-sesongen er lovet betalt innen 30 dager.
1 strømregning til Fortum, kr. 22.539,- er betalt men ikke bokført, og det samme gjelder
reiseregninger på til sammen kr. 12.760,-.
Cathrine finner ut hvor mange joller det fremdeles kan selges reklame på, dette gjelder også
foreningens følgebåter.
I perioden har 2 personer meldt seg inn i foreningen som ønsker å stå på venteliste for
båtplass, - det har vært 2 utmeldinger.

PR./KOMMUNIKASJON V/STEFFEN MYKLEBUST
Foreningen ønsker å oppgradere hjemmesiden sin samt bli bedre på intern kommunikasjon, og
hadde i den anledning invitert Steffen til Hovedstyremøte for å fortelle om Webens
muligheter.
Vi fikk en grundig innføring i de mange mulighetene som finnes, også om det som kommer i
fremtiden.
Etter en diskusjon ble det enighet om at det skal lages en ny web, en Social Networking
Platform, som vil bli åpen for alle.

Spesielt jollegruppa og tur- og havseilergruppen bør få sine egne web-områder hvor
diskusjonsgrupper kan opprettes.
Steffen kommer tilbake på neste Hovedstyremøte og vil i praksis vise oss hvordan weben
fungerer og hvordan alle kan kommunisere gjennom egne innlegg.
Hovedstyremedlemmene ble bedt om å logge seg på hjemmesiden med passord, slik at
Steffen kan gi hver enkelt rettigheter til å skrive på weben.

JUBILEUMSKOMITEEN
Thorstein informerte om planene for jubileumsåret 2010.
Nivået på årets vanlige aktiviteter blir høynet, og kommunen blir invitert til å arrangere
kulturelle aktiviteter i samband med våre program.
Jubileumsboken blir presentert på jubileumsdagen 4.juli 2010, og ellers vil det bli aktiviteter
for store og små gjennom hele året, med referanse til jubileet.
GRASROTANDELEN
Informasjon ang. ”grasrotandelen” til støtte for Moss Seilforening vil bli publisert i Signal,
og samme informasjon vil bli lagt ut på foreningens hjemmeside.
Thorstein gir Runar og Steffen beskjed.

Neste møte i Hovedstyret er mandag 25.05.09, kl. 19.00

Moss, 26.04.09
Bente B. Paulsrud
sekretær

