Referat fra styremøte i Moss Seilforening 05-12 18.06.2012

Tilstede: Hans Bjørn Paulsrud (HPB), Trygve B. Leergaard (TBL), Per Bakke (PB), Ingerid Lund (IL),
Nina C. Leander (NCL), Hans-Peter Raspotnig (HPR), Per Åge Johansen (PÅJ)
Fraværende: Cato Gleditsch (meldt forfall),

5.1-12. Referatet fra møte 21/5-12 ble godkjent.
5.2-12. Stor NM status og fremdriftsplan
 Bemanningen på vannet er nesten i boks, noe mer trengs på mandag. Bemanningen på land,
mangler noen detaljer, men regner med å få alt på plass.
 Har fått gode avtaler på innkjøp.
 Det er 224 påmeldte, utfordringer med at man ikke får bestilt flere middager ved påmelding enn
antall seilere som er påmeldt. De som skal betale for middager henvises til kiosken for betaling
ved registrering.
 Har fått skriftlig tillatelse til å benytte begge strendene, strendene kan ryddes av kommunen,
Ivar har fått kontaktinfo til kommunene, og sørger for anvisning. (IO)
 Søknad er sendt til kommunen om stønad på 85.000 til arrangementet.
 Det må installeres gulv i teltet pga fare for nedbør. (PB).
 Presse: NRK har vist liten interesser, Moss Avis skal ha forhåndsomtale. Per Andreas Voght kan
stille med pressebåt.

5.3-12 Utviklingsprosjektet
 Har vært gjennomført nytt møte.
 Møte med NSF 24/6-12 for å få med forbundets innspill og krav til fremtidens seilsportsenter.
5.4-12 Foreningsstrategi – utviklingsarbeid
 Behov for strukturering av strategiprosessen videre for et bedre beslutningsgrunnlag for
prosjektet. (HBP/TBL)
 Sportskomiteen tar et eget møte på framtidig strategi etter at Stor-NM er ferdig.

5.5-12 Raymarine
 Kunngjøring og invitasjoner er i orden, invitasjoner sendes ut.
 Avtaler med Tollboden er signert.
 Trenger mer promotering for å få den ønskede mengden deltakere
 Mannskapskabalen er en utfordring, spesielt på storbåtbanen og sekretariatet. Forespørsler
sendes ut før sommerferien starter for alvor.
 FEVA og F-18 på sundet tar Bordahl ansvaret for.
5.6-12 Finansgruppen – status
 Følgende bilskilter skal ned fra bryggene: Nordlie Auto, Volvo og Range Rover (IO).
 Utvikles en hovedbank/forsikringsforbindelse med tanke på sponsing, finansiering og

kapitalforvaltning. (CG/HPR)
 Avklaring gjøres med våre sponsorer om hvilke medlemsfordeler som kan presenteres, sørge for
informasjon ut til medlemmene (hjemmesiden). (CG)
 Faktura sendes ut til inngåtte sponsoravtaler. (HPR)
5.7.1-12. Gruppene/Sportskomiteen
5.7.2-12. Jollegruppa:
 Uka etter NM er det samling for optimistjolleklubben.
5.7.3-12. Huset:
 Avbestillingsgebyr på utleie bør vurderes, men må opplyses om ved inngåelse av kontrakt.
Forslag til avbestillingsgebyr settes opp fra komiteen. (IL)
5.7.4-12. Sportskomiteen:
 Har fått gode tilbakemeldinger på Matros-kurset. Avslutning førstkommende torsdag med
utdeling av diplomer, pressen er invitert. Konseptet er interessant og følges opp senere. God
bistand fra T&H skippere, men liten generell interesse ved gjennomføring av åpen kveld med
sikkerhet og MOB-øvelse. Behov for bedre kommunikasjon internt mellom gruppene for å
unngå dobbeltbooking av ressurspersoner. (TBL)
 Plan for kompetanseutvikling av dommere, trenere og arrangører utarbeides etter St.hans. (TBL)
 Varierende engasjement fra storbåtlagene (NORsteam og Drømmen) som har fått låne
gjesteplasser. Det gjøres utspill mot storbåtlagene for å øke deres engasjement i inneværende
sesong. (TBL)
5.7.5-12. Havna:
 Forslag til årsmøte for 2012 (i 2013) settes opp: Styret ser på muligheten for å benytte
prioriteringer i ventelisten for plass i havna som et virkemiddel for å fremme Moss
Seilforenings formålsparagraf. Forslaget legges fram for beslutning ved årsmøte 2013.(IO)
 Vurdere kravene til «Blå Flagg» og se på muligheten for å implementere disse inn i
utviklingsprosjektet til Søly.
 Bør vurdere å reservere noen plasser i Kanalen for besøkende til Stor-NM (IO)
5.7.6-12 T&H:
 Vellykket gjennomført Pinsesamling.
 Jeløya Rundt ble avlyst, ble kun 2 påmeldte
 En Navigare regatta igjen før ferien, ny oppstart 8.august og klubbmesterskap 15.august.
Fredrikstad Seilforening kan opplyse om økt oppslutning til sine «onsdagsregattaer» etter at
cup’en ble delt i to, før og etter ferien.
 Hjertestarterkurset som ble gitt sammen med hjertestarter må «fornyes», kan evt sees i
sammenheng med et førstehjelpskurs. Oversikt over tidligere kursdeltakere skaffes. (PÅJ/TBL)

5.8-12. Økonomi/regnskap
 Økonominotat fra HPR gjennomgått på møtet
 Har en del utestående fordringer, hovedsakelig småbeløp i form av medlemskontingenter.
 Utarbeide oversikt over deltakerne på Matroskurset og medlems-,/betalingsstatus (HPR)
 Sørge for søknad om moms-kompensasjon (HPR).
 Vurdere kostnadsbildet tilknyttet Signal ved neste budsjettarbeid.

 Kioskvarer inntektsføres og utgiftsføres på ulike konto, dette gjør at resultatet fra kiosksalg ikke
enkelt lar seg summere.
 Treningsavgifter: Per lager lister og HPR fakturerer etter ferien.
5.9-12. Eventuelt
 Behov for innspill og artikler til Seilmagasinet. Eks bør gjestehavnen beskrives (IO). Innspill og
artikler til Seilmagasinet sendes til Trygve. Også behov for andre som kan bidra på den
journalistiske siden. Frivillige melder seg til Trygve.
 Neste møte 13.august kl 1900.
 Klubbmesterskap 15.august. Styret stiller båt. Sportskomiteen lager et opplegg for
klubbmesterskapet, med klasser, premiering osv. (TBL)
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