Moss Seilforening
PROTOKOLL FRA HOVEDSTYREMØTE 25.05.09
NR. 7, 2008-2009

TILSTEDE: Thorstein Tønnesson, Morten Knudsen, Hans-Peter Raspotnig, Ivar Olsen,
Anders Hverven, Dag Kaare Nordengen, Ingrid Lund, Bente.B. Paulsrud
FORFALL: Cathrine B. Lauritzen
Dette ble et meget kort møte, da det også var berammet møte i komiteen for Moss Raymarine
Race.

Økonomi v/Hans-Peter
Likviditet
Pr. 25.5 var innskudd på bankkonti, inkl. rentefond, kr. 637.039,87.
I perioden ligger foreningen ca. kr. 20.000,- bak budsjett, et underskudd som forventes
utlignet ved midler fra NSF til Seilskolen(Morten sender søknad), samt inntekter fra 2mannsjolleprosjektet på ca. kr. 10.000,-.
Sponsoravgifter for 2009 er fakturert Coates, Nordli Auto og Seatronic.(Seatronic har betalt)
Sponsorbeløp for 2008 kr. 32.560,-) er ikke mottatt (forfall 2.10.08).
Kontingenten for hovedmedlemmer og familiemedlemmer (uten fast båtplass) vil bli fakturert
i nærmeste fremtid. (kr. 120.000,- + kr. 20.000,-).
I perioden har 6 personer meldt seg inn i foreningen, derav 2 familiemedlemmer og 4
hovedmedlemmer, og 3 personer har meldt seg ut.
Grasrotandelen
8 personer deltar pr. dd., og det har kommet inn kr. 2.152,- til foreningen.
Det vil bli sendt ut informasjonsskriv til alle medlemmene sammen med giroene for
medlemskontingenten
Det har kommet et hyggelig takkebrev fra beboerne på Søly for den flotte badebryggen og
oppgraderingen av området.

Sponsormuligheter v/Dag Kaare
Det finnes mange muligheter for foreningen å tjene penger på reklame på brygger, joller og
følgebåter.
Når det gjelder joller/følgebåter skal det opprettes kontrakter på 3 år x kr. 2.000,-.
Sponsoravtale med HH
Det er avtalt at MS får varer for kr. 65.000,- og vareprøver for kr. 30.000,-.

Det skal undersøkes om HH kan lage en kolleksjon med reklame for Jubileumsåret 2010.

Hans-Peter fakturerer Seilforbundet for parkering og bruk av klubbhuset. (Thorstein finner
frem kontrakten og tar kontakt med NSF).
Seilforbundets hengere m/joller skal anvises plass av Havnesjefen før parkering.

NESTE STYREMØTE 22.06.09, KL.19.00

Moss, 1.6.09
Bente B. Paulsrud
Sekretær

