Referat fra styremøte i Moss Seilforening 02-12 26.03.2012

Tilstede: Hans Bjørn Paulsrud (HPB), Trygve B. Leergaard (TBL), Per Bakke (PB), Nina C. Leander
(NCL), Hans-Peter Raspotnig (HPR), Per Åge Johansen (PÅJ)
Fraværende: Ivar Olsen (IO), Cato Gleditsch (CG),

2.1-12. Referatet fra møte 5/3-12 ble godkjent.
2.2-12. Orientering om saker fra NSF-kretsforeningsledersamling på Gardermoen
 Diskusjon om kretsenes funksjon, av 14 kretser var det kun 4 tilstede på samlingen.
 Forbundets økonomiske resultat ender på ca -30.000,- i 2011.
 Det finnes 118 seilforeninger i Norge i dag med 26.000 medlemmer, mål om 100.000
medlemmer innen 2015, nedgang på 5% er det faktiske resultatet.
 Toppidrett: mål om tre deltakere og en medalje i OL.
 Norsteam-kursene i Bergen (deltakere på + 35 år) har vært vellykkede, det ønskes også til Moss
Seilforening.
 Spørreundersøkelse sendes ut fra strategiutvalget innen 30.mars.
 Informasjon om ny toppidrettssatsing, informasjon legges ut på NSF sine hjemmesider. Tre
trenere, joller, brett og skiff (eks 29’er). Landslagsseilere skal være heltidsutøvere, de må selv
skaffe minimum 150’ i sponsorstøtte og NSF stiller med 250’.
 Regel 69 beholdes i revidert regelverk. Skal sannsynligvis opprettes ny appellkomite.

2.3-12 Orientering fra gruppene
 Tur&Hav: Mangler fortsatt leder i gruppen, og flere av medlemmene er til dels svært opptatt.
o Skuffende lavt oppmøte på temakveldene. Det var 36 på siste temakveld.
o Neste temakvelder: 28.mars planlegges Navigare, 11.april er det åpningsmøte for Navigare.
o Leverer gruppen det målgruppen vil ha?
o Markering av sesongstart 1.mai: Det bør lages aktiviteter for både store og små potensielle
seilere. Forespørsel sendes Norsteam, Drømmen og F-18(TBL og IL ). Må sørge for god
pressedekning (TBL). Kiosken bør holdes åpen, type servering vurderes (IL)
 Huset: Møte i komiteen i midten av mars, nytt medlem fra jollegruppene (Cecilie Asting). Gruppen
har forståelse for at det ble kuttet i budsjettet med tanke på forestående større utvikling av anlegget.
Avbestillingsgebyr på utleie bør vurderes, men må opplyses om ved inngåelse av kontrakt. Forslag
til avbestillingsgebyr settes opp fra komiteen (IL)
 Sportskomiteen: Møte med web-ansvarlig gjennomført. Det oppgraderes til nytt teknisk system for
hjemmesidene. Målet er å migrere over på nytt system innen sesongstart 1.mai. Trenger webansvarlige for hver av gruppene som kan være ansvarlige for at stoff er oppdatert til enhver tid
(Gruppelederne).
o 13.april er frist for stoff til Seilmagasinet (er i salg 10.mai). Lederartikkel (HBP), Stor-NM
bør frem (PB/TBL), nye medlemmer (HPR).
 Jollene: Påskesamlingen er første store arrangement, 44 deltakere, forventer noen fler.
o Mathias starter uttaksseilasene før OL, Celina reiser til Argenita for å Laser VM, to dra til
Zoom 8 EM, en 29’er til Garda for en annen internasjonal regatta.
o Rekruttering til nybegynnerkurs starter når påskesamlingen er unnagjort.
o Kommer informasjon om våre store arrangementer i publikasjon fra Moss Avis/Visit Moss.
Moss Avis bidrar gjerne med redaksjonelt stoff om foreningen og seiling.

o Ordføreren har lovet at kommunen kan bidra med mannskaper under Stor-NM og
Raymarine.
o Jobbes med vedlikeholdsavtale med Fuglevik Marina.
2.4-12 Godkjenning av Søly utviklingsgruppe
 Mange gode forslag har kommet fram i forbindelse med sammensetningen: Følgende personer blir
gruppens kjerne, men de vil også kunne trekke på andre gode krefter i foreningen: Hans Egil
Eriksen, Karin Herud, Sjur Johannessen, Karl Einar Vedeler Jensen, Aksel Ellefsen, Glenn Dyhr
Petersen. Prosjektgruppen konstituerer seg selv. Det vil være naturlig at de ulike delprosjektene
trekker på de respektive styrene i de konkrete utfordringene underveis.
 Profilere prosjektet «Livslang seiling» i Seilmagasinet og på hjemmesidene. (HBP)
 Oppstart første uken etter påske.
2.5-12. Stor-NM 2012
 Må formelt svare NSF sitt brev innen 1.april hvorvidt vi ønsker å benytte oss av muligheten til å be
om dommere fra fjorårets klubber som deltok på NM. (TBL)
 Komiteen er i gang med Eirik Guldvog i spissen som stevneleder.
 Nye datoer: 23-24-25 juni er seilingsdager.
 Prosjektleder på plass: Thomas Evjen blir engasjert fra NSF.
 Avtalen med NSF må konkretiseres og signeres (TBL).
2.6-12. Prioritering av venteliste/fremleieliste
 Innstilling av prioriteringskriterier fra Havnestyret presenteres på neste møte (IO).
 Prioriteringskriteriene som det konkluderes med må informeres om på hjemmesidene og ved
søknad om fremleieplasser, søknadsskjema må endres. (IO)
 Det er for sent å endre på kriteriene for årets tildeling av fremleieplasser, fullstendig
implementering kan først skje fom sesongen 2013.
2.7-12. Søknader på støtte/sponsorer – oppdatering/status
 1.april er frist for å søke om kommunens tilskudds støtte til barne-, og ungdomsaktivitet i
alderen 6-19 år.
 Det kan blant annet søkes om driftstilskudd, kurs, aktiviteter og utstyr (eks sommerskole,
båtførerkurs, jungmannskurs, treningssamlinger, nybegynnerkurs, trenerlønn osv). Benytter
samme tallgrunnlag i søknaden(e) som er sendt inn til idrettsregisteret.
 Søknaden utarbeides av: Per Åge/Hans Bjørn
 Liste over aktiviteter utarbeides av: Per
 Oversikt over utstyr: Motor til sjark (200’), Laser til opplæring (150’), serviceavtale på
sikringsbåtene (drift av båter i budsjettet på jollene). (HPR)
 Vedleggene (styrets sammensetning, regnskaper og medlemslister). Levere oversikt over
medlemmer med navn, adresse og fødselsdato, godkjent regnskap og styrets sammensetning.
(HPR)
2.8-12. Økonomi/regnskap
 God likviditet (spesielt etter at havneleien er fakturert).
 Lite utestående, 10’ fra Handelsbanken i sponsing er ikke mottatt. (CG)
 Gjennomgått økonomirapporten pr 25.mars.
 Spillemidler er ikke mottatt, men etter sigende på vei.
 Foreningen kjøper en brukt betalingsterminal. HBP skaffer kontaktperson hos Nets. HPR

bestiller.
 Usikkerhet rundt faktura/støtte fra Visit Moss, avklares. (HPR)

2.9-12. Matrise hovedaktiviteter - terminliste
 Terminlister for jolle gruppen og Tur&Hav er nå komplett og tilgjengelige på hjemmesidene.
 Milepælsplan bør utarbeides for Stor-NM. (TBL)
 Utviklingsprosjektet bør også inn i matrisen.
 Gjennomgås på neste møte

2.10-12. Eventuelt
 Møtekalender 2012: mandager kl 1900. 23.april (styrerommet i 2.etg), 21.mai, 18.juni,
15.august (klubbmesterskap).
NCL 28/3-12

