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Styremøte Moss Seilforening hovedstyre 10/1 2011
Tilstede: Thorstein Tønnesson, Arild Johnsen, Dag Kaare Nordengen, Ivar Olsen, Hans-Peter
Raspotnig, Nina C. Leander, Per Bakke(påtroppende jolleleder).
Forfall: Ingrid Lund, Morten Knudsen, Eirik Guldvog
Økonomi Nedgang i likviditet skyldes betaling av festen på Telenor, pluss utbetaling mva for
havnesjefstjeneste.
Bilag må sendes inn ferdig signert innen fredag 14/1 slik at regnskapet avsluttes i løpet av
uken. Budsjett returneres til Hans Peter senest 21/1, bruk mal oversendt fra Thorstein.
Budsjettmøtet fremskyndes til 24/1 kl 1800.
Har glasspremier til alle arrangementer i 2011 bortsett fra stor-NM (budsjetterer kun premier
for stor-NM i 2011). Jollegruppa ”eier” premielageret.
Foreløpig regnskap viser lavere inntekter på treningsavgifter (66’ skyldes mest sannsynlig feil
i budsjetteringen ettersom stevneinntekter og treningsavgifter ble splittet på 2010
regnskapet), reklame og sponsorinntekter (117’, ca 70’ av disse er klær som kommer til
inntekt i 2011 men som var planlagt solgt i 2010). Tilskudd til nasjonale/Internasjonale
mesterskap er gjort i henhold til innstillingen fra jollegruppa. Per sjekker ut nærmere med
Eirik og gir tilbakemelding til Hans-Peter.
Årsmøteplanlegging; årsmøte er satt til 16.februar kl 1900.
- Forslag mottatt fra Phillip Bain om å etablere en lekeplass
- Invitasjon utarbeides, må være på trykk i avisen og på web senest 16.januar
(lørdagsavisen 15.januar).
- Forslag som skal behandles må være sendt til styret senest 14 dager før årsmøte
- Saksliste og andre relevante saksdokumenter til årsmøte må være tilgjengelig
elektronisk på hjemmesiden senest en uke før årsmøtet
- Regnskap og budsjett leveres ut på årsmøtet
- Valgkomiteen er i gang; Thorstein Tønnesson er på valg, Morten Knudsen kan ikke
fortsette på grunn av flytting, Dag Kaare Nordengen tar ikke gjenvalg, Arild Johnsen
tar gjerne gjenvalg, Per Bakke er innstilt som ny leder av jollegruppa.
Fra NSF
- Seiltinget: 14.januar er frist for innsendelse av forslag til Seiltinget, styret har ingen
relevante saker til tinget. Vi har meldt inn Morten Knudsen som kandidat til styreverv i
NSF. Seiltinget er 25-27.mars (Kielfergen , vanligvis møter leder, nestleder og
jolleleder, men ved tre representanter er det krav om kjønnskvotering)
- Frist for Idrettsregistrering (rapportering) til NSF er 31.januar. Per sørger for
rapportering.
Havnestyret
Havnestyret vurderer Aksel sitt forslag om å ta vinterleie for båter som ligger ute for å skaffe
inntekter til fremtidige utgifter forbundet med slitasjen på havna og bryggene. Forslaget
forelegges styret på budsjettmøtet.
Vurderer asfaltering av lagringsplass for joller og mellom huset og utstyrsbodene.
Bryggeprosjektet:
Havnestyret kommer med en innstilling og fremdriftsplan på utskifting av utliggere.
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Jollegruppa;
- Plakett på godkjenning av ”Barne-, og ungdomsvennlig Seilforening” mottatt.
- Påtroppende leder deltatt på trenersamling med blant annet flott foredrag med Frode
Kyvåg i regi av idrettsforbundet.
- Trenerkabalen er fortsatt ikke helt på plass. Frode Jørstad blir ny hovedtrener.
- Jobb pågår for å få landslagssamlingene for Laser til ytre Oslofjord (Moss).
- Forsøker også å få til et arrangement for brett i Moss, mange klubber har hatt suksess
med det. Peter Løken bør dras med i den diskusjonen (har kjørt kurs for oss i brett
tidligere).
Finansgruppen
Markedsføringsplan for kleskolleksjonen planlegges sammen med reklameringen av ”Sjøen
for alle” (primo mars) med brev til alle medlemmer og oppdatering på web. Bør vurderes
samkjørt med skriv fra Eirik Guldvog vedrørende årets terminliste.
Tur&Hav
Den lille seilas ble avlyst, kun en båt som meldte seg til regatta.
Høringsnotat fra NSF vedrørende lisenssaken er utsatt til 24.januar. Det ønskes en
tilbakemelding til Thorstein fra Tur&Hav i den forbindelse.
Årets sjøfarer er sak til årsmøte og fremmes av Rådet.
Det er ønsket at noen fra T&H styret stiller på evalueringen av Viken Race fra Tur&Hav.

