Moss Seilforening
Protokoll fra hovedstyremøte 20.08.2007 kl. 19.00–21.15
Nr 8 2006/2007
Tilstede: Thorstein Tønnesson, Harald Molvig, Tove Kure, Hans-Peter Raspotnig, Morten Knudsen
Forfall:
Lars Jørgen Kopperud, Ann Carene Petersen, Simen Syrrist
Protokoll fra sist møte 1554.2007
Godkjent og publisert på nett
Aksjonslisten
Thorstein ønsket Hans-Peter Raspotnig velkommen som ny kasserer etter Siri Aas Hanssen.
Aksjonslisten er oppdatert.
1. Økonomi / likviditet, Regnskap
Økonomisk status pr 20.8.07
En oversikt over saldo i foreningens ulike konti viser total likviditet på kr.493.653,32
Regnskapsrapport mangler fra regnskapskontoret. Kasserer kaller inn styret til
regnskapsgjennomgang når rapport er klar.
Grunnlag for fakturering av treningsavgifter og jungmannskurs klargjøres av ansvarlige i jollestyret i
forbindelse med jollestyremøte 21. august og oversendes kasserer snarest.
Jollestyrets klassekapteiner bes følge opp at trenerne fakturerer løpende slik at alle trenerkostnader
for 2007 havner på riktig regnskapsår.
Kasserer kontrollerer av utbetalte fakturaer er i henhold til forsikringsavtalen.

2. Prosjekter
Medlemsregister
Hans-Peter sjekker ut status om hvor langt arbeidet er kommet med Ann Carene.
Vedtak om overgangskriterium fra familie- til hovedmedlemskap:
Familiemedlemmer overføres til hovedmedlemskap det år de fyller 25 år og har egen bostedsadresse.
Etter søknad kan styret innvilge forlenget status som familiemedlem.
Utvikling av Søly Båthavn
Nytt møte i havnestyret om 2 uker, drøfter status i prosjektet og ulike alternativer for utbygging.

Nytt Prosjekt- Seilskolen
Thorstein tar initiativ til et planleggingsmøte med ressurspersoner, Hans Egil Eriksen, Karl Einar
Vedeler Jensen og representanter fra styret.
Hensikt, vurdere etablering av en kommersielt drevet seilskole som tilbyr ulike kurs i Moss
Seilforenings regi.
Jubileumsskrift til kommende 50 års jubileum.
Rådet har bedt styret ta initiativ til etablering av en redaksjon.
Styret besluttet å forespørre Runar Thøgersen om han kan tenke seg å ta redaksjonsansvaret.
Fra styret vil Morten være med.
Jan E. Jensen er forespurt og villig til å være med i redaksjonen.
Redaksjonskomiteen stilles fritt til å trekke inn bidragsytere og øvrige medlemmer.
3. Tid Oppgave og møteplan Høstsesongen
a. IMS NM 14.16 September
Per Bordal er forespurt og har sagt ja til å være regattasjef.
Notice of race utarbeides og sendes ut denne uken. Thorstein/Per
Nettpåmelding tilrettelegges på nettsidene våre.
”
Utarbeidelse av organisasjonsplan for NM.
Thorstein
b. Kjøreplan høsten 2008
10.9 styremøte, vekt på handlingsplaner og strategi
14.9 Innlevering av årsrapport og handlingsplaner for alle grupper
24.9 Kunngjøring om årsmøte 24. oktober
27.7 Frist for timelister og fakturaer fra trenere
10.10 Frist for innkommende forslag til årsmøtet
12.10 Signal klar for utsendelse
15.10 Styremøte, behandling av innkommende forslag og budsjett
24.10 Årsmøte
16.11 Avslutningsfest
4. Status pr. ansvarsområde
Jollegruppa
Storartede resultater i sommer med VM gull i Europa jolle av Mathias Mollatt som det beste enkelt
resultatet.
2 flotte seilskoler gjennomført i sommer. Sannsynligvis vil 10 av disse elvene fortsette å seile i høst.
Oppsummering av aktiviteter og oppfølgings økonomi i møte tirsdag 21.8
Informasjonsmøte for foreldre til jungmenn avholdes torsdag kl 1730
Huset
Inntektene for utleie av huset er nesten kommet opptil budsjettert nivå for året.
Har vært tilfeller av hærverk på dusjen og på kasse til havneavgifter.
Saken er oppklart og nødvendige utbedringer gjennomføres.

Havna
Planlegges styremøte i havnestyret om 14 dager, aktuelle teama er utvikling av Søly Båthavn.
Røde og grønne skilter har begynt å fungere på enkelte plasser, vil være fullt operativt neste år.
Mange enkelt båter har ligget i havnen i sommer, kommentaren deres er at de liker å ligge litt utenfor
byen med muligheter til turen rundt på Jeløy.
Sponsor/Finans
Lars Jørgen tar dette ved neste møte
Sportskomiteen
Arrangementene våre har gått meget godt i år. Vi fikk skryt for gjennomføringen av Moss Raymarine
Race av flere deltagere. Blitt en ubetinget suksess!
Planleggingen av NM for IMS 14-16 er kommet godt i gang.
T/H
Felles satsningen med pinsetur fikk relativt lav oppslutning, 5 båter. Evaluering av denne type
arrangement gjøres i høst.
Meget gode resultater av Moss Seilforenings seilere utenfor Moss. Færderseilasen, Watski Two Star,
deltager med på bronse vinner i Farr NOM , 5 plass til Aiming First i IMS VM.
Stor bredde med rundt 15 båter på start i Navigare Cup
Planlegger sikkerhetskurs i høst/vinter

Neste styremøte
Mandag10 september kl 1900

Moss den, 23.08.07
Morten Knudsen
referent

