Referat fra styremøte i Moss Seilforening 12-13 09.12.2013
Tilstede: Hans-Peter Raspotnig (HPR), Nina C. Leander (NCL), Hans Bjørn Paulsrud (HPB), Trygve
B. Leergaard (TBL), Ingerid Lund (IL), Per Bakke (PB), Andreas Klette (AK)
Fraværende: Tur&Hav, Morten Jansen (MJ), Sjur Sannerud (SS)
12.1-13 Referatet fra styremøte 11/11-13 ble godkjent
12.2-13 Økonomi
 Skrivet fra kasserer ble gjennomgått på møtet.
 Regnskapet ble gjennomgått på møte. Kostnader tilhørende prosjekt skal føres på prosjektet,
gjelder også utgifter til juridisk bistand.
 Fakturaer er sendt ut til båteierne om inndriving av 1. halvdel av de økte innskuddene.
o Eventuell manglende betaling av forfall og foreningens muligheter for evt inkasso
sjekkes ut juridisk. (HBP).
 For å kunne benytte seg av foreningens tjenester (eks vinterlagring på sjø/land, leie av truckløft
osv) fordrer det medlemskap i foreningen. Nødvendige endringer i eksisterende retningslinjer
gjennomføres i henhold til vedtaket. (MJ).
 Eventuelle endringer i truckforsikringen må konsekvens utredes og sees i forhold til foreningens
retningslinjer vedrørende ansvarsforhold ved løfting. (HPR)
 Håndteringen av dugnadsordningen har ikke vært optimalt organisert. Økonomisk og
oppgaveløsningsmessig sett er det et positivt bidrag til foreningen. Men det er behov for et
bedre system for å håndtere påmeldingene til dugnad, og kvittering for dugnadsdeltagelse.
Organiseringen av dugnad diskuteres på neste møte (HPR/TBL).
 Sommerskolen kontaktes vedrørende tapt rigg med seil (PB/TBL).
12.3-13 Prosjekt Søly 2015
 Fremdrift: Nedlegging av slamavskiller er gjennomført
 Mudring:
o Fylkesmannen har lovet tillatelsen til mudring senest 13/12-13.
o Tillatelsen fra kommunen purres opp (NCL).
o 2 av bryggene er vekk, starter fjerning av resterende når de nødvendige tillatelsene
foreligger.
 Huset: Søker om rammetillatelse (gyldighet i tre år).
o Nabovarsler er sendt ut og det er kommet 5 tilbakemeldinger, det forventes også
tilbakemelding fra Søndre Jeløy Vel.
 Likviditetsplan:
o Innspill som medfører endringer på likviditeten meldes til Hans Peter (både på kostnads, og inntektssiden).

12.4-13 Organisasjonsendring
Påtroppende styre anbefales å vurdere arbeid med organisasjonsendring som kan ivareta de ulike
interessegruppene i foreningen på best mulig måte. Stor grad av involvering fra organisasjonens
interessegrupper bør vektlegges, samtidig som foreningens formålsparagraf må ivaretas på en god
måte.

12.5-13 Signal 2/13
 Informasjon om framdriften av prosjekt «Søly 2015».
 Årsmøte Signal er besluttet utgitt månedsskiftet januar/februar 2014.
 Frist for innsending av godkjente årsmøterapporter til redaktøren, Tor Jensen er 15.januar 2014.
12.6-13 Årsmøtesaker
 Torsdag 27.februar 2014 kl 18.00.
 Viktigste jobben for det neste styret blir organisering og gjenskape engasjementet i klubben.

12.7-13 Møtekalender 2014
 Møter 14. og 27.januar for å jobbe med budsjettet for 2014. Kl 1900 begge dagene

Nina C. Leander
17/12-13

