Moss Seilforening
PROTOKOLL FRA HOVEDSTYREMØTE 9.1.08
NR.3 2007/2008

TILSTEDE: Thorstein Tønnesson, Morten Knudsen, Tove Kure, HansPeter Raspotnig, Ivar Olsen, Sigurd Coates, Cathrine B. Lauritzen, Terje
Turøy, Bente B. Paulsrud

FASTE POSTER
Protokoll fra styremøte 17.12.07 ble godkjent og lagt ut på hjemmesiden.
Regnskapet ble gjennomgått og tatt til etterretning.
Innestående på bank pr.9.1.08 kr. 402.716,56.
Gledelig er at det i år ikke er innkommet trenerkostnader fra fjorårets aktiviteter.
Revisor Hege Aspheim er friskmeldt.
Antall medlemmer har økt med 7, utmeldt antall 4, netto tilvekst 3.

STATUS PR. ANSVARSOMRÅDE I PRIORITERT REKKEFØLGE
Havna

Ivar Olsen har vært i møte med Råde Graveservice angående utbedring av østre molo.
Arbeidet er anslått å ta 4-5 uker og må være avsluttet 1.3.08.
Økonomiske rammer er som tidligere avtalt.
Ved eventuelle ekstrakostnader skal Råde Graveservice kontakte MS før tilleggsarbeider
igangsettes.
Nabovarsel er levert naboene personlig av Ivar Olsen. Det ble fremmet ønske om et
informasjonsmøte. Dette blir avholdt i klubbhuset 14.1, hvor også representanter fra
kommunen inviteres (Ivar Olsen).
Båteierne på østre molo må få beskjed om at båtene må flyttes under arbeidet. Havnesjefen?
Jollegruppa
Cathrine ga en fyldig orientering om gruppens arbeid, informasjon om vårens aktiviteter er
sendt ut til jungmennene.
Det er bestilt 10 optimister som blir levert til våren.
Det er søkt om tippemidler og vi har mottatt kr. 7.000,- fra NSF, samt storslått gave fra Rygge
og Våler Sparebank på kr. 100.000,-.
Thorstein har sendt takkebrev.

1 RIB er innkjøpt og søknad om ytterligere 1 RIB sendes Hovedstyret for vurdering.
Jollegruppa setter opp en status/oppgraderingsplan for følgebåtene. Dette tas opp på neste
styremøte.
Hjemmesiden er oppdatert.
Planlegging av påskeleir er godt i gang – trenere på plass.
Europa/Zoom8/Laser og 29er blir invitert, maks 80 seilere.
Sportskomiteen
I uke 4 blir hjemmesiden åpnet med informasjon ang. kurs som tilbys.
29.1 – foreldrekurs
5 .3 - kursstart for båtførerprøven
Sportskomiteen har ikke klart å få tildelt NM, Bedriftsseiling under Raymarine Race skal
diskuteres videre (Thorstein/Sigurd).
Huset
Ombygging av kjøkken:
Elektriker er bestilt.
Rørlegger fremdeles ikke på plass.
Utgiftene til nytt kjøkken vil koste kr. 33.000,- + flislegging kr. 18.000,-.
I tillegg kommer div. utstyr som komfyr, kjøleskap etc. Totalt sett er dette under budsjett.

T/H
Den Lille Seilas var et meget vellykket arrangement sosialt - 9 båter. Det ble turseilas, da
vinden uteble.
Onsdagskvelden skal igjen bli fast møtekveld i klubbhuset for alle medlemmene fra kl.19-21.
Temakveldene vil annonseres i begge byens aviser og på oppslag i Søly.
Finans
Aktiviteten starter nå på nyåret.

BESLUTNINGER/DISKUSJONSSAKER
Thorstein Tønnesson, Nils Hole og Catrine B. Lauritzen er klubbens delegater til Kretstinget.
Ellers møter Morten Knudsen og evt en representant fra T/H.
Bidrag til Signal – de forskjellige gruppene arbeider med innlegg.
Prosjekt medlemsregister
Forslaget fra Hans-Peter ble diskutert og revidert utgave blir laget.
For å få opp medlemstallene oppfordres medlemmene til å tegne familiemedlemskap.
Thorstein skriver brev som skal legges ved spørre-/registreringsskjema.
Sigurd Coates setter opp en oversikt over bedrifter i Moss som gir rabatt til MS.

Søknad om OL-støtte
Christian Juell og Mathias Mollatt er blitt informert om at MS prioriterer Lasersatsningen.
Støtte til seilerne vil bli diskutert i Sportskomiteens neste møte.
2.mars inviterer MS alle medlemmer med søsken/foreldre på tur til Norefjell. Transport vil
foregå med buss, og seilere fra Sarpsborg og Fredrikstad inviteres også. Informasjon legges ut
på hjemmesiden.
Medlemsfest i Søly 5.april, kl. 19.00. Invitasjon bekjentgjøres i Signal, på hjemmesiden vår,
ved E-post og ved oppslag på klubbhuset.
Påmeldingsfrist fredag 14.3 til Cathrine B. Lauritzen.
Kuvertpris kr. 200,-.
Økonomiske støtteordninger
Sigurd Coates fremskaffer oversikt over alle støtteordninger og skal ha ansvaret for å
overholde søknadsfristene.
Eventuelt
”MOSS ER SEILING”
Digitalisere logoen – Morten Knudsen – slik at det kan brukes i forbindelse med vår
hjemmeside og brevhode på skrivepapir MS.
..
NESTE MØTE TORSDAG 14.2.08, KL.18.00

OVERSIKT OVER STYREMØTER:
TORSDAG 13.3 – KL. 18.00
TORSDAG 24.4 - KL. 18.00
TORSDAG 22.5 - KL. 18.30
TORSDAG 12.6 - KL. 18.30

