Referat fra styremøte i Moss Seilforening 3-14 26.05.2014
Tilstede: Andreas Klette (AK), Nina C. Leander (NCL), Hans Bjørn Paulsrud (HPB), Trygve B.
Leergaard (TBL), Ingerid Lund (IL), Morten Jansen (MJ), Jan Erik Ruud (JER), Eirik Guldvog (EG),
Fraværende: Sjur Sannerud (SS), Hans-Peter Raspotnig (HPR)
3.1-14 Referat fra styremøtene 28/4-14 ble godkjent med endring
3.2-14 Årsmøtesaker til oppfølging
• Organisasjonskomiteen presenterte sitt arbeid så langt for hovedstyret før møtet begynte.
3.3-14 Økonomi
• Skriv fra kasserer ble gjennomgått på møtet.
• Regnskapet ble gjennomgått på møtet.
• Sponsorarbeid:
o Andreas kontakter Moss ToTakt vedrørende utestående fordring etter annonse i
Seilmagasinet (AK).
o Bilbutikk 1 kan eksponere biler under arrangementer, faktureres i henhold til avtalt
sponsorbeløp. (MJ)
o Atlantica skal faktureres. HBP sjekker avtalt beløp og formidler til Hans Peter for
fakturering.
o Alternativ hovedsponsor er forespurt uformelt og er i utgangspunktet positiv. Det
arbeides videre med forhandlinger og avklaringer vedrørende hovedsponsor for klubben.
(HBP).
o Sende ut fellesmail vedrørende grasrotandel (NCL) inkludert videreformidling av
mailen til venner og familie.
o Organisere unge seilere til de store tippekommisjonærene med lapper om grasrotandel
(EG).
• Resultatregnskap for Norgescupen og Påskesamlingen utarbeides og presenteres på juni møtet
(EG).
3.4-14 Prosjekt Søly 2015
• Plassering av mastestativ, trær i sørvest, belysning og kran samt betongsprøytning av molo skal
diskuteres med kommunen. Det kalles inn til møte med kommunen (HBP).
• Det kan søkes om tippemidler på ulike iverksatte tiltak (maks 750’ pr aksjon). Foreløpig kan det
søkes om ramper og båtplasser for expresser og følge/dommerbåter. Det undersøkes om flere av
de iverksatte tiltakene er søkeberettigede. (HBP).
• Mudring: Strid om en faktura, diskusjon pågår. Bratås har blitt tilbudt delvis kompensasjon av
fakturert sum.
• Rampeavgift:
o Intensjonen er at bruk som går utenom foreningens satsningsområde skal betale
rampeavgift. Bruk av rampen som er direkte knyttet til seiling/kiting (for eksempel

trener/dommerbåter, seilbåter osv) trenger ikke betale rampeavgift.
o For motorbåter som ikke skal benyttes til understøttelse av seiling/kiting skal
rampeavgift betales, også av foreningens egne medlemmer. (MJ)

3.5-14 Gruppene
• Havna
o Forslag til ny leiekontrakt med avtalte endringer (inkludere bruk av rampe) sendes til
advokat (Marit Winnem) (MJ)
o Avfallsplan er ferdig, sendes kommunen og fylkesmann (MJ)
o Dugnad gjennomført med stor oppslutning og arbeidsglede, 42 møtte opp.
o Bestemmelser vedrørende fortøyning blir etterfulgt ganske bra, trenger ytterligere
pådrag for å få til endringer på strømkabler.
o Få navnelapper osv på joller og hengere som plasseres på parkeringsplassen slik at de
som ikke tilhører foreningen eller forbundet blir fjernet eller ilagt parkeringsgebyr.
• Sportskomiteen
o EM Laser:
 Problemer med å få inn nok sponsorer, forventet budsjett er at arrangementet går
i 0.
 Sportslige er stort sett i boks, større utfordring med å få fylt bemanningsbehovet
på land.
 Søke kommunen om bruk av Strandpromenaden for parkering under
arrangementet. De båteierne som har behov for bistand med parkering under EM
kan kontakte Eirik Malm. Reier og Hopper’n skole kan benyttes til
langtidsparkering. Etac forespørres også om bruk på kvelder, helger og evt
fellesferie. (EG). Informasjon distribueres til båteierne (EG).
o Express gruppe etablert med foreløpig 5 båter. Trenerressurser vurderes.
o Viktig på sikt å forsøke å etablere flere en-type båt grupper. F.eks er det 7 Fenix’er i
havnen.
o Søke Sparebankstiftelsen om midler til anskaffelse av to Expresser med mål om å holde
på ungdom som er på vei ut av jollemiljøet.
o Politiattester trengs for alle trenere (EG skaffe liste til TBL)
o Reguleringsplanen til Moss Havn vil påvirke foreningens mulighet til å bruke
vannspeilet. Viktig å bruke uttalelsesretten under høringsrundene. I 2016 kommer det
også til å øke til syv ferjer mot dagens fem. Involvere Generalsekretæren for innspill når
høringsnotatet kommer. (HBP).
o Søknad fra Celine Herud vedrørende sponsing av toppsatsning forventes å komme
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)
• T&H
o Pinsesamling på Havna Hotell på Tjøme i pinsen.

•

•

o Fin ny bane (start/målgang) på Navigare, men labert oppmøte.
Joller
o Vi bør levere en høringsuttalelse vedrørende Kystsoneplan for Østfold. Jollegruppen
utarbeider et utkast til høringsnotat i samarbeid med T&H for bruk/regulering av
vannspeilet. Distribuere høringsnotatet fra relevant myndighet til HBP, JER og TBL.
(EG)
o Gjennomføring av sommerskolen er under planlegging.
o Alle innkjøpte Optimistjoller er under utleie med en avtale om utkjøp etter tre år, en
avtale som er gunstig for klubben med tanke på økonomi, vedlikehold av jollene og
kontinuerlig oppgradering av seilmaterialet i klubben. Det innvilges også å gå til innkjøp
av en jolle til. Sende bilde til Andreas av jollene i bruk som tweeter Sparebankstiftelsen
(EG).
Huset
o NSF ønsker å male «sitt» kontor. Skaffe maling (IL)
o Det hender at dører og vinduer blir stående åpne etter arrangementer. Sende påminnelse
til alle brukergruppene om lukking og låsing av huset etter bruk. (IL)

3.6-14 Dugnadsordningen
• Kontakte Per Christian Bordal for å få oppdatert liste av frivillige fra Norgescupen som blir
fritatt dugnadsavgift (HPR). Sende liste til HPR (IL).
• Ulike ordninger for elektronisk påmelding via hjemmesiden ble diskutert, uten noen tydelig
konklusjon. Endelig løsning må være lettfattelig og det må gis tilbakemelding til den enkelte
som melder seg til tjeneste. Den administrative oppfølgingen av innmeldte dugnadsvillige må
skje via foreningens havnesjef som kan videreformidle frivillige til ansvarlige for hhv sport
(TBL), havn (MJ) og hus (IL).

3.7-14 Møtekalender 2014
• Hovedstyremøter mandager, starter kl 1900: 16.juni, 18.august, 22.sept (start kl 1800 med
presentasjon fra org.komiteen), 27.okt, 1.des med julebord med rådet.
• Sende ut referatet en uke før kommende møter for å øke sannsynligheten for at ulike oppgaver
ferdigstilles

Nina C. Leander
2/6-14

