Styremøte Moss Seilforening hovedstyre 12/4-10
Tilstede: Thorstein Tønnesson, Ingerid Lund, Eirik Guldvog, Arild Johansen, Morten
Knudsen, Dag Kaare Nordengen, Nina C. Leander
Meldt forfall: Ivar Olsen, Hans-Peter Raspotnig
Økonomi
Status sendt ut i forkant av møtet. Avvik i forhold til planen er at det har kommet inn mer
spillemidler enn budsjettert. Takk til Morten og Hans-Peter for det! Kanalskipperkurset gikk
med overskudd, og gjør at ”Jeløy seilskole” vil gå i balanse i år.
Er innkjøpt følgebåter i henhold til plan.
Påskeleiren dro færre deltakere enn antatt, flere drar til utlandet på seiltrening enn tidligere,
isforholdene kan også ha hatt effekt. Har fått gode tilbakemeldinger på arrangementet, men
økonomien er ikke klar ennå.
Åpning 1.mai
Kombinert arrangement for jollene med Østfold-Cup, invitasjon er sendt ut internt og til de
andre Østfold klubbene. Også sendt ut informasjon om et arrangement for de yngre seilerne.
Kopi av invitasjonene sendes også ut til styret. Åpning med kanonsalutt og flaggheis er kl
1100. Jubileumskomiteen ønsker en defilering av Tur&Hav seilerne med start kl 1200, Arild
tar det opp på møtet med terminlisten førstkommende onsdag, tilby seiling for ”alle”?
Søknad om båtplasser for følgebåtene mottatt
Materialforvalterne har sendt søknad om å få faste plasser for følgebåtene. Løsninger er
diskutert med havnesjefen og økonomi diskutert med Hans-Peter. Søknaden er ikke behandlet
i jollegruppa, men vil etter all sannsynlighet få bifall derfra. Ønsker to ekstra båtplasser og
bedre fortøyningsmuligheter i molosvingen. Kostnader ca 3000 i tapte leieinntekter og evt
2000 i ekstra kostnader for vaktene. Forslaget vedtas slik det foreligger. Jollegruppa ansvarlig
for vaktene..
Klubbkolleksjon fra HellyHansen
Årets (og fremtidens) sponsorbidrag krever økt egeninnsats i form av salg av klubbkolleksjon,
og premier til regattaer.
Jakke selges for 900.Pikè-skjorte selges for 350,Rugger-skjorte selges for 600,Alle produktene påtrykkes Moss Seilforenings logo, og det gis mulighet for trykking av
båtnavn, seilnummer, mannskapsnavn osv.
Hvordan blir det med momsreglene? Hans-Peter sjekker dette.
Produktene lagerføres, og selges hos Seatronic. Dukker kles opp og stilles ut i klubbhuset.
Mail sendes ut til alle medlemmene om utvalg, priser, prøver osv. Kolleksjonen presenteres
også på terminlistepresentasjon førstkommende onsdag, presenteres på web’en og på plakater.
Bagger og plagg i klubbkolleksjonen kan benyttes som premier.

Finanskomiteen
Er ”koordinere snille onkler” tankegangen utgått på dato for en moderne finanskomite?? I så
fall, hvordan nærme seg en mer moderne markedsføringsstrategi med integrerte
samarbeidspartnere.
Team-building, event-pakker, Raymarine race (Moss Race Week) er produkter som burde
kunne selges. Bør startes pent, med god fokus på en bedrift/konsept om gangen for å sikre
kvalitet på gjennomføringen.
Provisjonsbasert markedssjef, event-manager, koordinator er en mulig løsning. Aktivaene er
havnen, klubbhuset, joller, enkelte større seilbåter og mange frivillige.
Dag Kaare forfølger ideen med assistanse fra Thorstein og Morten.

Orienteringssaker:
Styrerommet (2.etg): skal ryddes ferdig etter opprydding, tidsplan og ansvarlig er
sendt ut av Thorstein. Rommet skal stå ferdig til 1.mai. Oppussingen er gave fra Rådet
Ny flik på web’en for regattaer. Hvert arrangement får da sin egen side, med arkivene
liggende på hvert sted.
Påmeldingen til Viken-race er åpnet på seilmagasinet.no
Påmeldingen til Raymarine-race kommer om noen uker på seilmagasinet.no,
informasjon ligger allerede ute på vår egen hjemmeside.

Status gruppene
Jollegruppa: Er i gang med sesongen. Ca 50% har vært med på ulike
påskearrangementer. Faste treninger er startet, håper å få startet jungmennene en uke
tidligere i år. På rekrutteringssiden prøver man med reklame for jungmannskurs på
skolene og i avisen. Har to påmeldinger foreløpig fra hjemmesidene. Tilbudet er
jungmannskurs for yngre, prøver også å få til tilsvarende tilbud for litt eldre barn på
Feva’ene. Kursene starter 22.april, med seiling fra 6.mai. Drift av kiosk må diskuteres
mellom Husstyret og Tur&Hav for å finne gode løsninger.
Husstyret: Nye vinduer montert i 2.etg, feil dør og et feil vindu er levert, så de blir
byttet ut senere. Behovet på dugnaden er satt opp.
Tur & Hav: Har hatt bra med oppslutning på vinterens arrangementer. Sesongens
Navigare-cup starter 19.mai. Hankø i Pinsen. Hard Days Night blir muligens ikke tatt i
forbindelse med Pinseturen, da det er veldig lyst om natten og for lett å se merker.
Viken race er kategorisert i kategori 4 for sikkerhetstiltak, med enkelte unntak (bla
stormseil)
Dato neste styremøte: 31/5-10 kl 1800.

