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TILSTEDE :

Thorstein Tønnesson, Morten Knudsen, Hans-Peter Raspotnig,
Cathrine B. Lauritzen, Anders Hverven, Dag Kaare Nordengen,
Bente B. Paulsrud

FORFALL :

Ivar Olsen, Ingrid Lund

Protokoll fra styremøte 22.06 er godkjent og lagt ut på hjemmesiden.
Foreløpig evaluering av Raymarine Race ble foretatt og forberedende arbeidsoppgaver til
evalueringsmøtet fordelt.
Det ble bestemt at lederne for de forskjellige gruppene skriver i stikkordsform litt om
erfaringer / forbedringer.
Raymarine Race var et godt gjennomført arrangement, og det tegner til å bli et hyggelig
overskudd,- omtrent som budsjett.
Thorstein sender en hyggelig mail til alle deltagerne i Raymarine Race og sender informasjon
om link til resultatlistene.
Anders Hverven kontakter Moss Avis med ønske om å fremheve de andre mossebåtene som
fikk bra resultater.

JOLLEGRUPPA v/Cathrine
Optimistene og Zoom8 seilerne har deltatt på mange arrangement i sommer.
- EM-lag i Italia hadde deltager fra Moss Seilforening
- I Nordisk mesterskap deltok 5 seilere fra MS
- I lag – nordisk for gutter hadde MS deltager og de tok bronse.
- I lag- - nordisk for jenter hadde MS deltager og de tok sølv
- VM ZOOM 8 hadde 5 seilere som deltok fra MS
Pr.dd. er det ca 50 aktive jolleseilere i foreningen fordelt på:
Feva = 4 seilere, Zoom = 7 seilere, 29er = 1 båt, NCseilere Optimist = 5-6 seilere og Optimist
viderekommende = 16-18 aktive seilere, og Jungmenn 16-19.
Aktiviteter i løpet av høsten vil være NC-Optimist og Zoom 8 og Lag VM optimist i
september og Lag NM for Zoom 8 her har vi lag i begge klasser som deltar.
Ellers vil det komme gjesteseilere til foreningen denne høsten og det er lagt opp til sosialt
samvær med seilere og foreldre.
Gjennomgang av alle optimistene vil bli foretatt og de som ikke er aktuelle vil ble solgt.
Stativene vil også bli oppgradert.

Ribben som ble stjålet og ødelagt i sommer blir erstattet av forsikringsselskapet.
Jollegruppa v/de forskjellige gruppene må profilere seg bedre og synliggjøre de gode
prestasjonene til seilerne våre.
TUR-HAVGRUPPEN v/Anders Hverven
Pinsearrangementet på Hankø var veldig vellykket med mange deltagere, ca 24 båter.
Gruppen har gode resultater i alle regattaene de har deltatt i.
FINANS v/Dag Kaare Nordengen
Det jobbes videre med avtale med Helly Hansen.
Bryggene skal generere ca. kr. 40.000,- i reklame.
Dag Kaare og Hans-Peter tar en gjennomgang av alle sponsoravtalene.
Skal vi lage kalender med seilbilder som skal selges? Morten Knudsen undersøker hvordan
andre klubber har arrangert og produsert slike kalendere.
Forberedelse til neste styremøte;
Utvikling av Søly Båthavn, Ivar Olsen bes komme med innspill
Jeløy Seilskole, hvordan skal den organiseres og videreutvikles?
Jeløy Seilskole starter opp kurs i høst;
Båtførerprøven
Kanalskippersertifikat
Kurs for nye storbåtseilere

Det er ønskelig med en gjennomgang av medlemskap-strukturen;
Nye medlemskap-grupper (tema på neste Hovedstyremøte)
Hans-Peter setter opp en oversikt over de forskjellige medlemskapformene .

MEDIA-KONTAKT
Foreningen ønsker seg en person som skal ha ansvar for den daglige journalistikken.

NESTE STYREMØTE TORSDAG 24.09, KL. 18.00
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