Styremøte Moss Seilforening hovedstyre 2/5-11
Tilstede: Thorstein Tønnesson, Per Bakke, Arild Johansen, Trygve B. Leergaard, Nina C.
Leander, Hans-Peter Raspotnig
Ikke til stede: Ivar Olsen, Ingerid Lund, Cato Gleditsch
Økonomi
1) Har nok penger på bok; 1,6 mill. Ny fakturering for vinteropplagsplasser fordrer
imidlertid utbetaling på ca 100.000 til høsten. Hans-Peter har hatt møte med banken og
fått bedre rentebetingelser og banken sletter heftelsen på eiendommen som uansett ville
vært for liten til å dekke et nytt lån til utvikling av bryggeanlegget.
2) Til Mathias Mollatt er det betalt ut 1500,- av mulig 10.000 i OL støtte som var
innsatsbasert, resterende tilgodehavende må dokumenteres før utbetaling. PB
3) Inntekter fra påskesamlingen var på 96.000, det var 57 deltakere (budsjettet var på 40),
resultatet var ca 30.000 i overskudd, men de er ikke med på regnskapet pr april. Merket
godt Frode sin deltakelse på Lasernes deltakelse.
4) Fakturaer vedrørende Seilskolen går til nestleder, rutine for kontering ble gjennomgått.
Sende ut kontoplan og oversikt over budsjetter pr avdeling. HPR
Arkiv
1) Det bør etableres en bedre løsning for arkivering, fortrinnsvis elektronisk med rettigheter
via hjemmesiden. En folder pr avdeling som hver avdeling kan strukturere som de ønsker.
Sørge for katalogisering i samarbeid med Steffen. PB
2) Det er også nødvendig med en kompetanseoversikt for arrangør/trener/dommer osv +
andre sertifikater som evt utløper på dato. Det utarbeides verktøy for sertifikatoversikt og
kompetansematrise etter liste fra Trygve, Per og Thorstein. NCL
3) Det etableres også et fysisk arkiv til viktige dokumenter, dokumenter som skal inn idet
arkivet legges i posthyllen til sekretæren. Vedlikehold av det fysiske arkivet og
hovedstyret elektroniske katalog. NCL
4) Det sjekkes opp om brannvernrutiner for huset eksisterer. Hvis ikke utarbeides sjekklister
for brann og sikkerhet. NCL
Dugnad
Det var ca 40 som la ned en kjempeinnsats på dugnaden, styret takker alle for en flott innsats!
Tur&Hav
1) Navigare starter onsdag 4.mai, det blir ny inndeling i de ulike klassene i år. På Navigaremøtet ble de ytret en viss uenighet i den nye inndelingen. Tur&Hav styret har tro på at
den nye inndelingen fører til høyere deltakelse/rekruttering, men vil være lydhøre for
tilbakemeldinger. Jan Olav Eskedal er ny regattasjef for Navigare.
2) Forslag på inkludering av nye og eksisterende seilere i Navigare fra Trygve:
Kompetanseheving, kurs og trening, engasjere en trener som kan bidra i alle de ulike
klassene og som kan evaluere den eksisterende inndelingen i Navigare. F.eks en eller flere
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av seilerne fra Norsteam / Drømmen. Trenger trenerkompetanse for både racing og
turseilerne som er usikre, de representerer behov for ulik trenerkompetanse.
Det er ønske om en person som kan stille med rib og være startbåt mot et fast merke på
kryss, droppe Gundermetoden og legge baneseilsen utenom fergeleiet. TN
Uavhengig av løsning er det behov for debrifing for alle klassene etter endt regatta.
Brobyggingen mellom Tur&Hav og jollegruppa var et stort tema på strategisamlingen.
Hvorfor seiles det på ulike dager? Kunne regattaene vært samlet på samme dag for å dra
felles nytte av dialogen i miljøet. Ulempene er at enkelte av jolleforeldrene også seiler
Navigare, og sikkerhetsaspektet når joller og store båter møter hverandre, så løsningen
anbefales ikke.
Oppsummert gir ikke styret noen instrukser til Tur&Hav, men åpner for endringer og
ønsker at det tas et aktivt grep uten at man mister noen underveis. Styret vil finne midler
til å engasjere trenerressurser dersom Tur&Hav ønsker det.
Møte med regattakomiteen arrangeres med det første for legge en plan videre. AJ

Havna
1) Styret er positive til å finne plass til både Ventelo Norsteam og Drømmen for sesongen
2011. Havnestyret gis mandat til å finne plasser, dersom det bare er mulighet til å finne en
plass er Norsteam prioritert. IO
Seilmagasinet
1) Det skrives en artikkel til neste utgave av Seilmagasinet vedrørende Ventelo Norsteam i
samarbeid med Per Christian. TN
2) Til utgaven deretter blir det to artikler; en med løsning for grønne sommerskilt, og en for
Raymarine.
Jollegruppa
1) 57 seilere og stinn brakke i 4 dager under påskesamlingen.
2) Første NC i Horten er gjennomført, 10 deltakende seilere fra Moss. Neste er på Nesodden
om 14. dager deretter på Hankø.
3) Europacupen 13-15.mai. Trenger flere frivillige til å hjelpe til!
4) 12 seilere har startet på nybegynner kurs, kommer muligens flere. 16-17 stykker prøvde
Feva’er forrige uke etter utspillet fra Herman.
5) Seilmagasinets resultatservice skal være ferdig nå, men det vil ikke bli benyttet til EC,
men man bør bruke resultatene fra Sailwaven til å sjekke om Seilmagasinet gir samme
resultat. PB
Eventuelt
1) Det var ingen stor deltakelse på årets offisielle åpning av seilsesongen, men tradisjonen
tro ble flagget heis og Gunda avfyrt.
2) Det er behov for å rekruttere flere til arrangørkurs og dommerkurs. Alle
3) Hjemmesidene trenger oppussing, Steffen inviteres til neste møte for å legge en plan. TT
Hele styret går gjennom hjemmesidene og noterer seg forbedringspunkter til neste møte.

4) Fra strategimøtet: Brobyggingen mellom joller og Tur&Hav ble blant annet presentert
med å tilrettelegge for klasseseiling med Melges. Kanskje de kan inviteres mellom
Færderen og Hankø Race Week for å trene her, enten ved å løfte de på land, eller å legge
de i ledige båser. Klasseklubben Melges kontaktes for å utarbeide et forslag til
gjennomføring. TN
Johan forespørres om lastebil med kran og ”båtkrybbe” som en løsning på kranbehovet.
PB
5) Det sjekkes krav og kostnader for muligheter til kran for Melgeser/Express/11 meter osv.
IO
6) Seilskolen: Passe på å få overført deltakerne fra seilskolen til høstens kurs.

Neste styremøte: Mandag 30.mai kl 1900.

