Styremøte Moss Seilforening hovedstyre 25/1-10
Tilstede: Thorstein Tønnesson, Ingerid Lund, Eirik Guldvog, Hans-Peter Raspotnig, Arild
Johnsen, Ivar Olsen, Morten Knudsen, Dag Kaare Nordengen, Nina C. Leander
Punktet med Stein Kjæve ang havneutbyggingen på Rosnes utgikk.
Økonomi
Revisorene har godkjent regnskapet.
Ny rutine for kontering, kasserer legger utbetalinger direkte inn i nettbanken på forfall og
legger bilagene umiddelbart i posthyllene til avdelingsansvarlig for kontering.
Fakturaer til yngre seilere adresseres til seilerens foresatte i stedet for til seileren selv, da
det som oftest er foresatte som betaler regningene.
Endring av regnskapsåret vil gi et lavere resultat grunnet lavere inntekter enn utgifter i
årets siste kvartal. Resultat: - 260.000,Frist for innspill til endringer i budsjettet for året 2010 meldes til Hans Peter senest 5/2.
Stevneutgifter og inntekter tas opp i eget møte i sportskomiteen før ekstraordinært årsmøte.
Hans-Peter sender ut elektronisk versjon av budsjettet til redigering.
Budsjettendringer: Jollegruppen får mindre stevneinntekter da det ikke ble søkt om en av
Norgescupene. I tillegg ønskes en delvis erstatning av trenerstaben som vil medføre økte
lønnskostnader.
Årsmelding til idrettsforbundet kommer nå på nyåret, Hans-Peter og Morten Knudsen
fyller ut. Viktig for å få støtte fra kommunen. Frist 26/1-10
Det ligger en ny Optimist som er for salg, Eirik tar det opp på et foreldremøte, Hans-Peter
skaffer pris.
Ekstraordinært årsmøte
Ekstraordinært årsmøte kunngjøres med budsjett og regnskap som eneste punkter på
agendaen i Moss Avis og på hjemmesiden. Nina utarbeider kunngjøring til Moss Avis og til
hjemmesiden, med bakgrunn i endret regnskapsår. 18/2-10 kl 1900 på klubbhuset. NB
husk å få rett logo i annonsen.
Prisdifferensiering på leie av båtplass har vært diskutert i havnestyret . Saken ble vurdert til
å være lite egnet som en sak på ekstraordinært årsmøte, og saken vil eventuelt bli fremmet
til neste ordinære årsmøte. Det sjekkes hva som står i kontrakten for evt. indeksregulering
uten behandling på årsmøte.
Orienteringssaker:
Arbeidsgruppe havn: Arild, Ivar og Thorstein ser på muligheter og begrensninger for
utvikling av Søly som havn og idrettsanlegg. Endringer i plan-, og bygningsloven gjør at
mindre endringer ikke lenger er like “enkelt” som det var før nyttår.
Viken Race: Tønsberg, Horten og Moss planlegger en felles turseilas 28-30.mai (nattseilas)
med en pit-stop hos Tønsberg seilforening, med retur og avslutning i Søly. Klubblokalet er
imidlertid utleid til bryllup. Alternative løsninger diskuteres i Tur&Hav.
Moss-Avis hadde invitert seg rundt til interessante idrettsforeninger og har besøkt Søly.
Avisens strategi er å dekke der hvor utøverne ligger innenfor 5 på topp på landsbasis. Den
nettbaserte “Lesernes Moss-Avis” kan benyttes for å profilere egne aktiviteter med artikler
og bilder. Sportsjournalistene vil plukke stoff derfra. Hver undergruppe i målgruppen må
selv sørge for å legge relevant stoff. Stoffet må velges ut slik at det kan være interessant for
journalistene. Fint om noen media interesserte unge seilere kunne skrive artikler og ta biler

til dette. Presentasjon av de 2-3 beste seilere utarbeides med terminliste, bilde, navn og
nummer slik at avisen selv kan kontakte de enkelte seilerne.
WEB: Hver gruppe er ansvarlig for at relevant stoff kommer inn og utdatert stoff fjernes.
Kan det legges ut en/flere blogger av noen av seilerne fra Tur-og Hav og de yngre seilerne?
Brettgruppa kunne også legges under våre nettsider.
Sponsoravtaler: Forslag fra Arild om å kontakte bedriftene som er lokalisert rundt havna.
Dag Kaare kaller inn til et møte i sponsorgruppa med frivillig deltakelse fra andre til en
brain-storming. Historisk har det vært forventet at sponsorgruppen kunne bidratt fra egne
bedrifter og/eller egne kontakter, bør vris mot et mer profesjonelt sponsorarbeid.
Signal: Blir bare to nummer av Signal i år.

Søknad Mathias Mollatt
Gjennomgått presentasjonen fra Mathias som nå er heltidsseiler. Ønsker støtte fra
Seilforeningen i størrelsesorden 25-50.000,- han er innstilt på å bidra som trener/motivator for
andre seilere i foreningen. Det har vært satt av penger til et OL-fond, som kan benyttes i
forbindelse til OL-satsning, fondets størrelse blir på 60.000,- i 2010 (10% av årets
sponsorinntekter dersom positivt resultat). Styret er i utgangspunktet positive til å bidra,
størrelsesorden og plan videre fremover mot OL 2012 bør imidlertid diskuteres med Mathias
som er invitert til neste styremøte.

Status gruppene
Jollegruppa: Innetrening pågår på Grindvold skole 2 ggr pr uke ca 25 deltakere. Seilingen
pågikk frem til begynnelsen av desember. Vintersamling gjennomført i desember for 29’er
og Zoom. Påskeleir er neste planlagte evenement for Zoom, Laser, E-jolle og 29’er,
Tønsberg skal etter planen arrangere for Optimistene. Vanlig trening på vannet starter fra
6.april. De yngste starter på vannet i slutten av april.
Trenerkabalen ser ut til å gå opp, Bård Birkeland er en aktuell kandidat som trener, dette
vil medføre en ekstrautgift på kr 3.000,- pr måned. Det beste er å utvikle lokale trenere
som har tilhørighet til klubben for å sikre langsiktighet, i stedet for å være avhengige av
eksterne trenere som det kjøpes inn trenere av. Jollegruppa gjør en vurdering av tilbudet
som foreligger fra Birkeland.
Tilbud mottatt på følgebåter, en RIB og en Pioner, totalsum 142.000,- Jollegruppa må
forsikre seg om at RIB’en dekker behovet den er ment å dekke. Tilbudets gyldighet,
betalings-, og leveringsbetingelser fremskaffes og legges fram til neste møte.
FEVA’ene er ikke satt opp med særlige driftsutgifter i gjeldende budsjett. Det utarbeides et
forslag til totalt konsept for FEVA’ene, Morten får ansvaret for det.
Husstyret: Stille på huset på denne tiden av året. Ønsker fra husstyret til dugnaden meldes
til Ivar innen 1.april. Opprydding og komplettering av husgeråd i forhold til forventninger
og krav til bryllup osv gjøres. Gode tilbakemeldinger fra leietakere, og mange som ønsker
å leie. Må få til bedre dialog angående bruken av huset.
Sportskomiteen: Ressursplan er utarbeidet og går etter plan. Båtførerkurs er i gang, 12
deltakere, Aksel er foreleser.
Havnestyret: Ønsker til dugnaden meldes til Ivar innen 1.april.
Tur & Hav: Pinseturen blir til Hankø i år også.
Sponsorgruppa: Oversikt over bensinforbruk ønskes på følgebåtene. Tilbud om å få
renset “avfallsbensin” fra Ragn-Sells til forbruk på egne følgebåter. Det må sjekkes om de
har de rette tillatelsene til å gi dette bort som produkt til oss.

Ny dato neste styremøte: 10/2-10 kl 1800.

