Styremøte Moss Seilforening hovedstyre 29/10-09
Tilstede: Thorstein Tønnesson, Ingerid Lund, Eirik Guldvog, Hans-Peter Raspotnig, Arild
Johnsen, Ivar Olsen, Morten Knudsen, Dag Kaare Nordengen, Nina C. Leander
1. Presentasjon av nye styret.
2. Budsjett
a. Budsjettet for 2010 er et overskuddsbudsjett
b. Stevneinntekter jollegruppa, påskeleir, F18, Laser og evt Norgescup
c. Nytt budsjett må utarbeides med bakgrunn i endring av regnskapsåret.
TT/HPR
3. Formalia – signering og kontering
a. Hver leder er ansvarlig for overholdelse av budsjettet for sine konto
b. Utgiftsbilag skal konteres av de ulike lederne for gruppene og sendes HPR til
utbetaling. Originalkvittering skal leveres (skannede versjoner kan godkjennes
i spesielle tilfeller). Bilagene merkes med avdelingsnummer og kontonummer.
c. Nøkler til huset utleveres av Ingrid (Huskomiteen), 200,- i depositum
d. For trenere i jollegruppa leveres det timelister, trenerne må også levere
skattekort. EG
e. Store innkjøp skal opp i hovedstyre (over 10.000,-).
4. Økonomi
a. Regnskap for oktober utlevert
b. Likviditetsoversikt utlevert, nedgang siden forrige måned, men vil komme inn
fra fakturering fra vinteropplag
c. Leie av joller / treningsavgifter bør faktureres tidligere på året, må også
vurdere hvorvidt det er mulig å dele treningsavgifter dersom noen bare er
aktive i deler av sesongen. Særlig aktuelt for deltakere på jungmanns kurs,
eller de som starter etter sommeren.
d. Restanse av medlemskontingent over 1 år gjennomgått. Loven sier at styret
kan beslutte at disse strykes fra medlemsregisteret. Brev sendes ut til de
medlemmene det gjelder med beskjed om at de vil bli strøket som medlem
dersom kravet ikke innbetales. HPR
5. Bruk av huset
a. Datoer for bruk av huset meldes Ingerid raskest mulig for å sikre at det ikke
leies ut.
6. Oppdatering av WEB og Signal
a. Alle gruppene sjekker kontaktpersoner og melder endringer til web-ansvarlig,
Steffen Myklebust, steffenm@online.no
b. Mai-nummeret av Signal kuttes, blir bare 2 utgaver i 2010 + jubileumsbok
c. Stoff som skal inn i januarnummeret må leveres til redaktør Runar Thøgersen ,
runat@online.no senest 15.desember. Terminlister, arrangementer,
temakvelder, Navigareprogrammet til Tur&Hav skal inn i januarnummeret.
d. Jubileumskomiteen lager et jubileumsprogram, kommer i Signal og på Web.
Kommer en egen jubileumslogo.
7. Møteplan styret
a. Ett styremøte i måneden, mandag andre halvdel i måneden tidsrom 18-21.
b. Fellesmøte med alle gruppene: 23/11-09 kl 19-22, invitasjon sendes ut til
hovedstyret fra TT, gruppelederne videresender

c. 3.desember julebord med rådet og styret med ledsagere. Mat: NCL (Alby
vilt&godt er ”hoffleverandør”) Invitasjon kommer fra Bente Paulsrud. Styret
møter kl 18 (resten kl 19).
d. Årets avslutningsfest 20.november forventes ca 100 deltakere, Tur & Hav
ansvarlig for før-, og etter arbeid (border, rigging og rydding), Jollegruppa
ansvarlig for invitasjon, mat og drikke, serverer kylling (kjøpes ferdig grillet
fra eks Mega), ris og salat. Huset sørger for kaker og kaffe. Foredrag fra
Anders Hverven og en Jolleseiler organiseres av AJ og EG.
e. Styremøter 2010: 25/1, 15/2, 22/3, 26/4, 31/5, 21/6
f. Ekstraordinært årsmøte, nytt budsjett og regnskap, 17/2-10
8. Prioriterte oppgaver
a. 1.mai Åpning/Defilering
b. 4.juli Bursdag, Flagg, salutt, grilling og markering
c. 14.august Jubileumsfest for alle medlemmer og spesielt inviterte
9. Arrangementer
a. Temakveld 27.januar med Terje Skaare som årets Sjøfarer.
b. 27-30.mars Påskeleir
c. 17.april Dugnad utvendig og utvendig på hele anlegget. Husstyret melder til
havnestyret behovet for innvendig jobb.
d. 20-22.august, Moss Raymarine Race i forbindelse med ”Moss Sjøfestival” som
på sikt skal bli en festivaluke. Dra nytte av det maritime Moss for profilering
kostnadsdeling/sponsing av teltoppsett med f.eks Helly-Hansens teltutsalg osv.
Får sannsynligvis anledning til å bruke kommunens del på Fleischer Brygge
for Match seiling i Sundet. Forsøke bedriftsseiling med f.eks First 40,7 som
bedriftsbåter med eller uten skipper til byens bedrifter, ca 10-12 båter
tilgjengelig, på sikt seriemesterskap med finale i helgen.
e. 10-12.sept? EC/NC Laser, NC Europa og 29’er?, F18 NM. Viktig at
arbeidsbelastningen ved store arrangementer spres på flere medlemmer, ikke
bare enkelte (allerede sterkt belastede) nøkkelpersoner.
f. Pinsesamling, forsøker å få leid Yachtklubben på Hankø, alternativt
Fjærholmen Tønsberg og Andersenslippen Fredrikstad seilforening.
10. Eventuelt
a. Kommunen har ikke utnevnt representant til havnestyret for neste 2års periode
b. Prosjektgruppe for utvikling av anlegget i Søly, mhp båtplasser og som
idrettsanlegg nedsettes. Blir et av styrets viktigste oppgaver i 2010.
Prosjektgruppen skal bestå av: Arild, Ivar og Thorstein. Eivind Wentzel Jensen
og Stein Kjeve inviteres for å kunne dele erfaringer fra utbyggingen av
Fuglevik og planlagt utbygging på Rosnes på første styremøte i januar. NCL
og AJ
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