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Protokoll fra sist møte 22.01.2007
Protokoll fra møte ble godkjent.
Økonomi / likviditet, herunder vesentlige inn / utbetalinger
Alle forfalte regninger er betalt og det er god likviditet.
Giro for medlemsavgift blir sendt i disse dager.
Utestående sponsorstøtte for 2006 er nå betalt.
Kommunal støtte, kr 24 900 som er inntektsført i 2007-budsjettet viser seg å allerede være mottatt og
inntektsført i 2006-regnskapet.
I forhold til vedtatt budsjett for 2007 må vi forholde oss til at vi har mottatt uforutsette fakturaer for
trenerkostnader fra 2006-sesongen på totalt 70 000 kr.
I sum betyr dette en resultatendring på kr 94.900 i forhold til vedtatt budsjett.
Som umiddelbar konsekvens utsettes oppussing av innvendig tak / ny belysning i klubbhuset.
Lånet i Nordea som skal benyttes til finansiering av oppussing av klubbhuset er ikke utbetalt fordi ny
festekontrakten for Søly ikke er ferdig behandlet av kommunen. Ny kontrakt antas å foreligge i
sommer.
Det presiseres igjen at alle trenerne MÅ levere timelister og bilag for andre utlegg i henhold til avtale –
det vil si HVER MÅNED.
Siri tar en gjennomgang med leder og lederne for jollegruppa og tur & hav, for kontroll iht. budsjett.
Medlemsutvikling
Det er registrert 4 innmeldinger siden siste styremøte
2 utmeldinger grunnet dødsfall
Vedtakssaker:
Havnestyret innstilte ved siste Havnestyremøte at kun de som har fast bostedsadresse i Rygge, Våler
og Moss, kan stå på venteliste. Havnestyret kan gi dispensasjon i særlige tilfeller.
For å stå på venteliste, må man være medlem av MSF og det koster kr 200,- pr år.
Vedtak: enstemmig godkjent av hovedstyret.
Jollegruppa
Det er behov for å utvide trenerstaben.
Det arbeides med å øke med 2-3 trenere.
Det ses på hvordan ”jungmansforeldre” kan integreres med ”erfarne” foreldre for å lettere komme inn i
miljøet i foreningen.
Når det gjelder NC, så begynner det meste å komme på plass. Horten seilforening tar ansvar for 1
bane. Det jobbes med å få tilstrekkelig med mannskaper, slik at MS kan hjelpe med Stor NM i Horten.
Huset
Plattingen skal være ferdig før påske, leder av husert følger opp.
Låsene blir kodet om før påske.
Oppussing av Innvendig tak må utsettes, jfr økonomi.
Det er en positiv trend innenfor utleie.

Havna
Nye utliggerne til moloen har kommet.
Det jobbes videre med planer og tiltak i forhold til ekstremvær.
Havnesjefen sender ut brev til alle på venteliste og redegjør for ny ventelistepolicy.
Havnestyret jobber med forslagene fra årsmøtet.
Hovedstyret ber om at havnestyret kommer med innstilling i vedlegg 7 forslag 2 fra årsmøtet.
VIKTIG at alle ser gjennom posthyllene sine ukentlig.
Ny postboks
Moss seilforening, Postboks 1011 Jeløy, 1510 Moss
HUSK å endre brevmaler.
Sponsor/Finans
Siden forrige styremøte har vi fått:
Sponsor på siste flytebrygge av HANDELSBANKEN for 2 år.
Sportskomiteen
Det er skuffende lav oppslutning på oppsatte kurs. Tre påmeldinger til Arrangør 2, ingen til Arrangør 1,
ingen til Trener 1. Sportskomiteen arbeider videre med alternative tiltak for å sikre
kompetanseutviklingen i klubben.
To av klubbenes meget aktive seilere har søkt om reisestøtte til internasjonal satsing.
Det ikke er etablert en slik ordning i klubben p.t. og klubbens økonomi gjør det ikke naturlig å etablere
en slik ording nå. Søknaden ble avslått.
T/H
Jobber med å få interessen opp om flere seilere.
Ser på mulighetene å ivareta det sosiale på onsdagene.
Neste uke er det felles temakveld for jolleseilere og tur & hav.
Navigare er under kontroll.
Klubbutviklingsprosjektet
Per Vestli fra Norges badmintonforbund ledet møtet. Det møtte ti medlemmer, som er minimum for å
gjennomføre prosessen. Styret og de viktigste gruppene var representert.
Etter analyse av klubbens formkurve ble det satt fokus på Barn og Ungdom og Informasjon og
Kommunikasjon der det ble laget handlingsplaner med ansvarlige og gitte tidsfrister.
Dette er godt i gang
Som et ledd i å forbedre informasjonsflyt og kommunikasjon ble det besluttet å ha en prøveordning
hvor alle protokoller fra hovedstyret legges ut på hjemmesiden til Moss seilforening.
Ny beslutning tas underveis.
ALLE referat fra gruppene sendes til medlemmene av hovedstyret.
Neste styremøte
Tirsdag 10.04.07 kl 19.00
Moss den, 06.03.07
Ann Carene Petersen
referent

