Referat fra styremøte i Moss Seilforening 1-14 17.03.2014
Tilstede: Hans-Peter Raspotnig (HPR), Nina C. Leander (NCL), Hans Bjørn Paulsrud (HPB), Trygve
B. Leergaard (TBL), Ingerid Lund (IL), Morten Jansen (MJ), Sjur Sannerud (SS), Jan Erik Ruud (JER),
Eirik Guldvog (EG).
Fraværende: Finans
1.1-14 Referater fra styremøtene 20/1 og 17/2-14 ble godkjent
1.2-14 Årsmøtesaker til oppfølging
 Organisasjonskomite: Trygve L. Neergaard, Karl Einar Vedeler Jensen, Anne Carene Petersen
og Terje Skåre foreslås som medlemmer i komiteen som skal ledes av Hans Egil Eriksen, med
forbehold om aksept fra de foreslåtte medlemmene. (JER sjekker med Terje, NCL sjekker med
Anne Carene og Karl Einar). Ønske om at det utarbeides Rollebeskrivelser med ansvarsområder
for de nye rollene som vil komme fram av forslaget til organisasjonsendring (TBL).
 Sponsorarbeidet: Andreas Klette er positiv til å fortsette med de tyngre sponsorsøknadene, han
vil også møte fast til hovedstyremøtene.
o Forespørre Hansen Protection og Oslo Flaggfabrikk om sponsing (HBP).
o Sponsorjakt/resultat settes opp som fast punkt på agendaen (HBP).
o Distribuere fil vedrørende grasrotandelen til alle gruppene (HPR).
o Sende ut fellesmail vedrørende grasrotandel (NCL) inkludert videreformidling av
mailen til venner og familie.
o Organisere unge seilere til de store kommisjonærene med lapper om grasrotandel (EG).
1.3-14 Økonomi
 Skrivet fra kasserer ble gjennomgått på møtet.
 Sponsorarbeid: Atlantica har bidratt med 20.000 på hjemmesiden og Volvo har bidratt med
15000 til bryggereklame.
 Regnskapet ble gjennomgått på møte, men vanskelig å si noe om utvikling og forecast så tidlig
på året.
 Båtplasser, medlemsavgifter og dugnadsavgifter faktureres med forfallsdato 30.april.
 Purring sendes på 2.del av de økte innskuddene på båtplassene.
1.4-14 Prosjekt Søly 2015
 Mudring er så godt som ferdig, har ikke gjennomført nye dybdemålinger, et sted virker det som
om at det har vært et masseopptrykk med svært løse masser, men det an også skyldes
ettervirkninger etter propellstrøm.
 Kulverter på søndre molo er stengt
 Moloen er ferdig med stensetting denne uken.
 Starter arbeidet med utkjøringsrampen etter at stensettingen er klart.



Forespørsler sendes ut på ferdiggress for utearealene, anmodes om å avvente ferdigstilling av
prosjekt før utearealene påbegynnes.

1.5-14 Gruppene
 Havna
o Det utarbeides skjema for signering vedrørende ansvar og forsikring ved løft med truck.
(MJ)
 Sportskomiteen
o Express gruppe etablert med tre innkjøpte båter (Jørn Erik Ruud, Karl Einar Jensen og
Anders Hverven), + 2 båter i Soon ønsker også å melde seg på og trenger båtplass
(forespørsel sendt til Aksel). Evt spesialavtale avklares med interne Express seilere først
(3191,- pr år for en 3 meters plass). (TBL)
o Offisiell åpningsdag 1.mai (antar lav intern deltakelse pga langhelg og Kite tur til
Danmark) (HBP).
o Politiattester trengs for alle trenere (EG skaffe liste til TBL)
o Fellesseminar for arrangører, dommere og ledere, samt senere dommerkurs med
deltakelse fra Joller og Kite. Foreningen dekker regelbøker.
o Yngre trenere som benytter følgebåter skal ha båtførerbevis. Foreningen dekker evt
utgifter til båtførerkurs/bevis til yngre trenere.
o Bidrag/dugnad ved F.eks Sommerskolen er å anse som oppfyllelse av dugnadsplikten.
o 12-13.september; Klubbmesterskap.
 T&H; Hard Days Night fra fredag, baneseilaser lørdag (med deltakelse av
Jolleseilerne i Kjølbåtene) og fest lørdag kveld.
 Kite; Evt opplegg? (SS)
o Seilmagasinet: Frist 19.mars for innsending til April nummeret
 Jollegruppen vil bidra til neste nummer
 Distribuerer deadlines for innsending av materiell til Hovedstyret (TBL)
 T&H
o Pinsesamling, reservert på Havna Hotell 15 plasser, men kan eventuelt få flere.
o Navigare konseptet blir forenklet, blant annet endres start og mållinje og banen legges
utenom ferjetraseen. Det blir seiling på forenklet NOR og seiler i en klasse etter
Gundermetoden. Første regatta er 7.mai. Egne behov for Express klassen med bruk av
startprosedyrer osv avklares (TBL/JER).
 Joller
o Rekruttering av nye ledere har gått bra, fått flere lokale trenere.
o Påskesamling; begrenset med parkeringsplass pga sammenstilling av nye brygger.
o Norgescup 25-27.april blir større utfordring med parkeringsplasser. Det må avtales med
Skjærgårdsbrygger om muligheter for å forsere bryggeutsettingen innen den tid. (MJ).
o EM 25/7-1/8: Vanskelig med bemanning av anlegget (kiosk, servering osv), flere
frivillige trengs, kan melde seg til Eirik Guldvog.
 Kite
o Mange kitere har meldt seg på dommerkurs
o Treningssamling sammen med en del Osloseilere, drar til Københavns område for å
trene sammen med danske kitere 1.mai helgen.
 Huset
o Har hatt møte med det «nye styret»
o Lite utleie i de første helgene etter jul.
o God dialog med brukergruppene for langtidsplanlegging av utleiemuligheter.

1.6-14 Dugnadsordningen
 Fjorårets løsning med påmelding via hjemmesiden fungerte dårlig, lite tilbakemeldinger som
kom til å bidra på den sportslige arenaen, samtidig som det var venteliste hos Aksel på den mer
praktiske delen.
 Mail og tlf til kontaktpersoner for hhv Sportslige arrangement, havna og huset sendes til Trygve
(IL, EG, MJ)
 Hjemmesiden oppdateres med informasjon om dugnadsplikt og kontaktpersoner (TBL)
 Kontaktinformasjon vedrørende dugnad noteres på fakturaene (HPR).

1.7-14 Møtekalender 2014
 Hovedstyremøter mandager, starter kl 1900: 28.april, 26.mai, 16.juni, 18.august, 22.sept, 27.okt,
1.des med julebord med rådet.

Nina C. Leander
17/3-14

