Referat fra Hovedstyremøte i Moss Seilforening 27.10.2014
Tilstede: Hans Bjørn Paulsrud (HBP), Ingerid Lund (IL), Jan Erik Ruud (JER), Hans-Peter Raspotnig
(HPR), Eirik Guldvog (EG). Trygve Leergaard(TBL).
Fraværende: Morten Jansen (MJ), Sjur Sannerud (SS), (Andreas Klette (AK), Nina C. Leander
Dessuten møtte: Glenn Petersen (Leder av prosjektgruppen Søly 2015)
7.1-14 Referat fra styremøte 25/9-14 gjennomgått på møte og godkjent.
Møtereferatet legges ut på nettsiden.
7.2-14 Økonomi




Regnskapet ble gjennomgått og tatt til etterretning. Foreningen ligger godt an i forhold til
budsjettet.
Sponsorarbeid:
o Bilbutikk 1 sponsoravtalen er ikke helt i havn. Følges opp av MJ, kommer i 2015.
o Videre arbeid bør gjøres vedrørende hovedsponsor. (TBL, HBP, AK)
Avdelingsansvarlige skal fremover presentere sitt eget regnskap basert på underlaget fra
kasserer. (MJ, EG, IL, JER)

7.3-14 Prosjekt Søly 2015


Påbygg av huset og opparbeiding av utearealet gikk ut på anbud i september. Tilbudsfrist
1.oktober. Det er innkommet kun ett tilbud på klubbhus og utearealer. Prisene var vesentlig over
budsjettert. Flere tilbud innhentes (HBP). Tas opp til vurdering på hovedstyremøte i januar
(HBP).

7.4-14 Organisasjonsendring? Ekstraordinært årsmøte 15.12.14
 TBL gjennomgikk forslag fra organisasjonskomitéen til kjøreplan frem mot det ekstraordinære
årsmøtet 15.12. kl 19.00.
o Hovedstyret er svært godt fornøyd med arbeidet til «organisjonsgruppen», men ber om
at det legges stor vekt på tidsplan og økonomi, dvs implementeringsfasen av modellen, i
sluttarbeidet frem til endelig forslag.

7.5-14 Sportskomm. / nestleder
 Ambisjonsnivå og prioriteringer
Rekrutteringsarbeidet går godt. Det arbeides med foreningens beste toppseilere om for å finne
frem til konkurransedyktige betingelser for 2015 – 2016.
 Terminliste 2015 snart på plass.
 Kommunikasjon internt og eksternt



Seilmagasinet som utgis 10 ganger pr år er en svært god og rimelig kanal for informasjon
internt og eksternt. Signal brukes kun en gang pr. år, dvs., årsmøte magasin. Hvem overtar
kommunikasjonsansvaret etter Trygve.
Fremtiden på Værla / flere ferjer/ ny havn
Rådet henstiller til Hovedstyret om fremover lent å ivareta foreningens interesser for beskytte
vannspeilet på Værla som er det største aktivum foreningen har-, sett bort fra medlemmene.
Sportslig leder/nestleder innhenter råd fra NSF om hvordan vi på best måte kan ivareta
seilsportens og våre medlemmers interesser på best mulig måte.

7.4.14 Gruppene utgår til neste møte.

Reminder - Møtekalender 2014
17.11. Hovedstyremøte ny org.?
1.des med julebord med Rådet.
 Sende ut referatet en uke før kommende møter for å øke sannsynligheten for at ulike oppgaver
ferdigstilles

08.11.14 HBP

