Referat fra Hovedstyremøte i Moss Seilforening 09.05.2016
Tilstede: Glenn Dyhr Petersen (GDP), Rune Johnsen (RJ), Nina C. Leander (NCL), Hans Peter
Raspotnig (HPR), Hans Christian Grande (HCG),
Fraværende: Pål Einar Berntsen (PEB), Frank Henriksen (FH).

2.1-16 Referat fra styremøte 4/4-16 ble godkjent

2.2-16 Aksjonspunkter fra tidligere styrereferat ble gjennomgått og oppdatert.

2.3-16 Endringer i styresammensetning
Østfold Idrettskrets bekreftet at årsmøtevalgte delegater i enkelte grupper kan rykke opp som ledere av
underutvalg. Hans Christian Grande, som ble valgt inn i aktivitetsutvalget ved årsmøtet, har tatt over
ledervervet for aktivitetsutvalget. I tillegg har Per Bakke kommet inn som medlem av
aktivitetsutvalget.
Celina H. Eide har meddelt at hun ikke kan påta seg oppgaven med å lede Kommunikasjons utvalget og
at denne plassen i styret inntil videre vil bli ubesatt.

2.4-16 Økonomi
Økonomiskriv fra kasserer ble gjennomgått og kommentert.
Deler av medlemsregisteret er lagt inn i KlubbAdmin, resterende blir overført etter hvert som
nødvendig informasjon er innhentet. KlubbAdmin kan også benyttes til mail-utsendelser til grupper.
Det gis tilgang til Hans Christian Grande for å kunne administrere mailgrupper til blant annet
Tur&Hav. (HPR)
Sørge for informasjon til medlemmene om overføring av register til KlubbAdmin (som etter overføring
selv vil ha muligheten til å vedlikeholde sine data i registeret). HPR
Foreningen er meldt inn som VIPPS bruker hos DNB slik at bruk av utsettingsrampe og betaling i
kiosk kan benytte VIPPS mobil løsning. Under 1.mai arrangementet var det kommet inn 4600,- på
Vipps. VIPPS skilt monteres ved bommen for rampa. (FH)
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2.5-16 Anleggsutvalget
Fase 2 komite: Rune Johnsen, Leif Bjerke, Nina Bruaset, Carene Petersen. (FH).
Dugnad: Felles 21. mai, ellers er det, som tidligere år, flere andre dugnadsoppgaver som kan utføres
etter avtale.
Ny vinsj til mastekrana er montert.
Vaktlister distribuert, ny vaktinstruks utarbeidet og oppslått med elektronisk kvittering på alle brygger.
Asfalt på den lille snuplassen har (ifølge naboer) blitt ødelagt i forbindelse med påbyggingsarbeider.
Evt ødeleggelser sjekkes og utbedres/tilbakestilles til original stand. (Dugnad) (FH)
Ekstra truckfører trengs. Per Arne Karlsen forespørres og foreningen tilbyr å dekke kostnadene for
oppgradering av sertifikat til stor truck.

2.6-16 Aktivitetsutvalget
Tur&Hav
Starten på Navigare går 24.mai på vannet, stor entusiasme. Teorikveld på seil og riggtrim er
gjennomført. Forventes 10-15 startende båter, 9 båter påmeldt så langt. 10/5 kommer Per Bøymo fra
NOR-Rating (tidligere Norlys) for å utstede målebrev til de som mangler.
Større arrangementer i 2016:
- NM Express (60-80 båter forventes), 26-28.august. Truls Holm Olsen ansvarlig.
- Europacup for Laser i 2016 3-5.juni og NorgesCup for RS Feva og 29’er samtidig som EC
4-5.juni (ca 200 seilere/trenere er forventet). Per Christian Bordal ansvarlig.
Forslag mottatt om å legge til rette for styrketrening (med enkle apparater/slynger) i innerste delen av
det nye bygget. Sjekker med Mathias Mollatt hvilke apparater/slynger som kan være aktuelle for
seilere. HCG
Kiosk? Større arrangement må selv sørge for bemanning og organisering av kiosken. Et potensiale i å
holde kiosken åpen på tirsdager og evt. søndager (må sjekke eventuelle begrensninger i
reguleringsplan). Burde kunne gjøres på dugnad av Jollegruppa hver tirsdag samt å ha en ansvarlig for
innkjøp og oppfølging. HCG
Politiattester; Sørge for at liste over fremviste attester utarbeides og holdes ajour. Sjekk med tidligere
ledere av jollestyret og sportslig leder for å få status på siste oppdatering. (HCG).
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Pinsetur; kjempeoppslutning (25 båter påmeldt), men turen er flyttet fra Havna til Skjæløy pga streik i
hotell og restaurantbransjen.

2.7-16 Kommunikasjonsutvalget
Fortsatt ingen leder av kommunikasjonsutvalget etter at lederen trakk seg etter årsmøtet.

2.8-16 Diverse
Uttalelse vedrørende utfylling av vannspeilet er levert fra foreningen som påpeker konsekvensene av å
minke vannspeilet. Truls Holm Olsen, Per og Per Christian Bordal jobber med ny uttalelse etter at ny
frist har satt. Mindre vannspeil pga havneutbygging samt at seilingsleden til Bastøfergene er planlagt
lenger nordvest (nærmere land) enn dagens vil få konsekvenser for utøvelse av seilsporten.

Møtekalender 2016
 Kl 1830: 6/6, 15/8, 12/9, 24/10, 5/12

14/5-16
Nina C. Leander
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