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TILSTEDE:

Thorstein Tønnesson, Morten Knudsen, Hans Peter Raspotnig, Ivar
Olsen, Cathrine B. Lauritzen, Ingerid Lund, Anders Hverven, Dag
Kaare Nordengen, Bente B. Paulsrud

TOMANNSJOLLEPROSJEKTET
Per Christian Bordal som styrer prosjektet på vegne av NSF presenterte tomannsjollen RS
Feva og hvordan prosjektet var tenkt organisert. Båtene tilbys gjennom prosjektet til sterkt
redusert pris, delvis ved sponsing fra selskapet ’ Havfonn’, redusert pris fra importør og
prioritering av tippemidler fra Forbundet.
Hovedmålet med prosjektet er å få flere barn og unge til å begynne / fortsette med seiling.
- stoppe frafall av seilere i ungdomsårene
- flere jenter som fortsetter med seiling
- målgruppe 12-15 åringer uten tidligere seilerfaring og også gi nye utfordringer til
seilere som ønsker det sosiale aspektet ved å være 2 i båten
- fokusere på at seiling er ”gøy”
Hovedstyret gikk igjennom og diskuterte økonomi, aktiviteter og risiko.
VEDTAK
HOVEDSTYRET BESTEMTE AT KLUBBEN KJØPER 4 TOMANNSJOLLER.
Morten Knudsen påtar seg arbeidet med å planlegge en totalpakke – opplæring av trenere,
arrangement, som også med tiden kan selges til sponsorer som ”seilopplæring for
foreldre/barn”.
JUBILEUMSBOK – 50 ÅRS JUBILEET 4. JULI 2010
Runar Thøgersen presenterte forslag til redaksjonell og økonomisk plan for jubileumsboken.
VEDTAK
STYRET HAR GODKJENT EN RAMME PÅ KR. 95.000,- TIL TRYKKING AV
JUBILEUMSBOKEN.
STYRET VIL SØRGE FOR AT BOKEN BLIR FINANSIERT OG THØGERSEN
UTFORMER BREV TIL ØKONOMITRYKK PÅ VEGNE AV MS OG GODTAR
DERES TILBUD.

JUBILEUMSÅRET 2010
Hovedstyret opprettet en prosjektgruppe bestående av :
Leder

: Thorstein Tønnesson
Ingerid Lund

Fra Rådet

Bente B. Paulsrud
: Erik Johannessen, Hans Bjørn Paulsrud, Runar Thøgersen.

Prosjektgruppen gis mandat til å lage en plan for arrangementet og utgivelsen av
jubileumsboken.

ØKONOMI V/ Hans Peter Raspotnig
Likviditet pr. 26.01.09 – kr. 904.536,45.
Restbetalingen for oppgradering av nordre molo kr. 200.000,- er utsatt til uke 5.
Sponsormidler for optimistjoller fra Coates (kr. 32.560,- i 2008) er ikke mottatt.
Helly Hansen blir fakturert som hovedsponsor for 2008, og det undersøkes om de vil fornye
kontrakten.
Det står 166 personer på venteliste for båtplass i havna.
Pr. 26.01.09 har 17 personer meldt seg inn i foreningen og det er mottatt 10 utmeldinger.
Gruppelederne bes sjekke sine posthyller for fakturaer i slutten av hver uke.

OPPUSSING AV STYREROMMET
Thorstein Tønnesson har takket ja til Rådets gave til foreningens 50 års jubileum.
Det ble bestemt at styrerommet flyttes til den andre siden av bygget, og at det nye
styrerommet også skal brukes til sekretariat ved arrangement.

SEILTING I STAVANGER 21.-22.03.09
Thorstein Tønnesson, Morten Knudsen og Cathrine B. Lauritzen representerer MS på Tinget i
2009.

HUSET V/Ingerid Lund
Ingerid informerte om at vinduene i 2.etg må byttes ut, og ba om at det avsettes midler til
dette i neste års budsjett. Det skal innhentes prisoverslag.
Vannlekasjen på kjøkkenet er reparert.
Huset påpekte at jollegruppen må ta ansvar for å rydde i garderoben etter trening.

JOLLEGRUPPEN V/Cathrine B. Lauritzen
Det er avholdt 2 samlinger i vinter for Zoom 8 og 29erne.
Anders Hverven tilbyr seg å holde temakvelder for seilerne i løpet av vinteren.
Siren Sundby og Christoffer Gundersen holder foredrag i klubbhuset 26.02.

STYREMØTER VÅREN 2009
Følgende datoer er satt opp: 23.02
23.03
20.04
25.05
22.06
Alle kvelder starter møtet kl. 19.00.

DIVERSE
Moss Avis inviterer til samling i Tivoli Amfi 10.februar, hvor de vil presentere seg selv. Alle
er hjertelig velkommen, og påmelding skjer til Moss Avis Sporten.

NESTE STYREMØTE 23.02.09, KL. 19.00

Moss 30.01.09
Bente B.Paulsrud
Sekretær

