Referat fra styremøte i Moss Seilforening 01-12 05.03.2012

Tilstede: Hans Bjørn Paulsrud (HPB), Trygve B. Leergaard (TBL), Per Bakke (PB), Nina C. Leander
(NCL), Hans-Peter Raspotnig (HPR), Cato Gleditsch (CG), Ivar Olsen (IO), Per Åge Johansen (PÅJ)

1.1-12. Referatet fra møte 15/2-12 ble godkjent.
1.2-12. Presentasjonsrunde tatt rundt bordet
1.3.1-12 Utvikling av Søly
 Prosjektgruppe: Fler mulige kandidater til prosjektgruppen ble diskutert. Relativt liten
prosjektgruppe, i utgangspunktet 4 stk, men som har både bredde og kompetanse, er visjonære
samtidig som det er forankret i strategien. Prosjektgruppen konstituerer seg selv, og kan ta med
noen få ekstra prosjektdeltakere. Det vil være naturlig at de ulike delprosjektene trekker på de
respektive styrene i de konkrete utfordringene underveis.
 Bjørn tar en ringerunde til prioriterte navn og setter opp. (HBP)
1.3.2-12. Stor-NM 2012
 Sportskomtiteen har på vegne av foreningen akseptert arrangøransvar for StorNM i samarbeid med
NSF. Pressemelding er publisert på NSF sine hjemmesider og omtalt i Seilmagasinet på nett. Det
vil bli nedsatt egen prosjektgruppe. NSF bidrar med lønnet prosjektleder i 12 uker, men har ingen
interne kandidater pr nå, vi ser i egne rekker og det lyses ut. Eirik Guldvog er stevneleder og drar i
gang prosjektet med arrangementskomite.
 Terminliste
o 28.april Dugnad
o Åpningsregatta 1.mai. T&H oppfordres til å møte opp og synliggjøre turmiljøet for
jolleforeldre og andre interesserte. Fast program med offisiell åpning, flaggheising, avfyring
av «Gunda», kaffe og vafler, pølser og is.
o Navigare cup starter 9.mai
o Raymarine Race: Hans Christian og Thorstein er i prosjektgruppen nå, de trekker med seg
flere bidragsytere etterhvert.
o 15.august forslag om klubbmesterskap for kjølbåtene. Glenn og Per Christian fyller
minimum tre kjølbåter med jolleseilere og utfordrer styret til å stille med en båt.
1.3.3-12. Rekruttering
 NSF vil bidra til rekrutteringsaktiviteter også utenom Stor-NM, ikke kun for jolleseilere.
1.3.4-12. Tur&Hav
 Hvordan få økt oppslutning om Navigare? De som mangler er årsklassen mellom 30-45. Noen
forslag er: legge om på baner, få inn trener, debriefe etter endt regatta, benytte RS FEVA, sette
sammen lag til Færdern.
 Trenger et T&H styre som tør å ta noen grep for å få økt oppslutning. Både Trygve og Bjørn
stiller gjerne opp i T&H-styret for å bidra til T&H, neste møte er 28.mars.
 21.mars kommer Sjøfareren som temakveld. 28.mars planlegges Navigare, 11.april er det
åpningsmøte for Navigare.
1.3.5-12. Saker fra årsmøtet – ventelisteprioritering

 Havnestyre kommer opp med et forslag til neste hovedstyremøte på regelverk rundt tildeling av
ventelisteplasser. (IO)
1.3.6-12. Oversikt over søknadsfrister og støtte - finansgruppa
 Har sendt ut en foreløpig liste over støtteordninger. Krever ytterligere justering og
komplettering. (Bla Gjensidigestiftelsen, Sparebank1 stiftelsen, sjekk også Stiftelsens-, og
legathåndboken)
 Har kontroll på datoer, og det er ingen forfallsdatoer i nærmeste framtid.
 Mulig å samle inn mobiltelefoner, får 50,- Pr tlf.
 Takkebrev til fjorårets sponsorer bør snart sendes ut. (CG/TBL)
1.4-12. Matrise over hovedoppgaver tas på neste møte
1.5-12. Økonomi og regnskap
 Rapport sendt ut på forhånd og gjennomgått på møte.
 Sjekkes videre om betalingsterminal (HPR)
 Prosjektregnskap kan føres, gjøres på påskeleir, Stor-NM og Raymarine.
1.6-12. Eventuelt
 Sørge for at riktige reglement, prosedyrer og ordensregler for havnen ligger tilgjengelig (IO)
 Avholdes møte med web-ansvarlig torsdag, vurdere oppsettet av siden. Ansvar for oppdatering
og redaksjonelt stoff for klubbens ulike komiteer bør fordeles. Diskuteres på neste møte. (TBL)
 Se på prioritering av fremleieplasser i henhold til formålsparagrafen til neste møte.
 Problem med å skaffe materialforvaltere, forslag om å sette bort det årlige hovedvedlikeholdet
til profesjonelle i sammenheng med årlig service. Få tilbud/finansieringsløsning på dette fra
Fuglevik marina. (PB)
 Liste over behovet til dugnaden sendes over til Ivar Olsen innen 1.april
Møtekalender 2012: mandager kl 1900. 26.mars, 23.april, 21.mai, 18.juni, 15.august (klubbmesterskap)
NCL 5/3-12

