Referat fra styremøte i Moss Seilforening 2-14 28.04.2014
Tilstede: Hans-Peter Raspotnig (HPR), Nina C. Leander (NCL), Hans Bjørn Paulsrud (HPB), Trygve
B. Leergaard (TBL), Ingerid Lund (IL), Morten Jansen (MJ), Jan Erik Ruud (JER), Eirik Guldvog
(EG), Glenn Petersen (GP).
Fraværende: Sjur Sannerud (SS), Andreas Klette (AK)
2.1-14 Referater fra styremøtene 17/3-14 ble godkjent
2.2-14 Årsmøtesaker til oppfølging
 Organisasjonskomite: Foreløpig arbeid vil bli presentert til styret før neste styremøte (kl 1800
26.mai) (TBL).
2.3-14 Økonomi
 Skrivet fra kasserer ble gjennomgått på møtet.
 Sponsorarbeid:
o Andreas forespørres om å kontakte Moss ToTakt vedrørende utestående fordring (HBP).
o Alternative hovedsponsorer er forespurt uformelt og er i utgangspunktet positive. Det er
fra foreningens side ønskelig med langsiktige hovedsponsoravtaler. Tilbakemeldinger
fra potensielle hovedsponsorer viser at klubben har godt renommé og at det bør være
mulig å få til en betydelig økning i sponsorstøtte enn hva som er tilfelle med dagens
ordning. Det arbeides videre med forhandlinger og avklaringer vedrørende
hovedsponsor for klubben. (HPR).
o Sende ut fellesmail vedrørende grasrotandel (NCL) inkludert videreformidling av
mailen til venner og familie.
o Organisere unge seilere til de store kommisjonærene med lapper om grasrotandel (EG).
 Regnskapet ble gjennomgått på møte.
 Vintertrening for joller bør faktureres. Skaffe underlag for fakturering (GP)
 Skyldige av 2. innskudd oversendes til Lindorff ultimo april.
 Resultatregnskap for Norgescupen og Påskesamlingen utarbeides og presenteres på juni møtet
(EG).
2.4-14 Prosjekt Søly 2015
 Brygger E og F ferdigstilt, forventer ferdigstilling av resterende brygger til 17.mai, dermed
kommer ikke alle båtene ut til 15.mai. Kommunen varsles vedrørende overligging. (MJ)
 Eventuell arbeid på 1.mai av Skjærgårdsbrygger må søkes Arbeidstilsynet. Informasjon
vedrørende dette oversendes Skjærgårdsbrygger. (MJ)
 Plassering av mastestativ, belysning og kran samt betongsprøytning av molo skal diskuteres
med kommunen. Det kalles inn til møte med kommunen (HBP).
 Forbedringer utover allerede planlagte og iverksatte tiltak avventes inntil kostnadene på hittil






gjennomførte tiltak er gjennomført
A-verket sender ut forespørsel om priser til tre firmaer på priser på utbygging av huset.
Det kan søkes om tippemidler på ulike iverksatte tiltak (maks 750’ pr aksjon). Foreløpig kan det
søkes om ramper. Det undersøkes hvordan tiltakene kan inndeles slik at flest mulig er
søkeberettigede. (HBP).
Mudring: Strid om en faktura, diskusjon pågår. Bratås kontaktes med tilbud som inkluderer
ferdigstilling av mudringen i molosvingen. (MJ)
Bom for bruk av rampa skal installeres, lage informasjon til å henge på bommen vedrørende
krav om at alle må betale for bruk (også egne medlemmer). (MJ)

2.5-14 Gruppene
 Havna
o Forslag til ny leiekontrakt med avtalte endringer (inkludere bruk av rampe) sendes til
advokat (Marit Winnem) (MJ)
o Avfallsplan er under utarbeidelse, utkast sendes NCL (MJ)
o Neste fellesdugnad blir 24.mai, det trengs ca 25 frivillige. (MJ)
 Sportskomiteen
o Express gruppe etablert med foreløpig 5 båter. Trenerressurser vurderes.
o Politiattester trengs for alle trenere (EG skaffe liste til TBL)
o 12-13.september; Klubbmesterskap.
 T&H; Hard Days Night fra fredag, baneseilaser lørdag (med deltakelse av
Jolleseilerne i Kjølbåtene) og fest lørdag kveld.
 Kite; Evt opplegg? (SS)
o Sesongåpning 1.mai. Det utarbeides informasjon som distribueres til alle medlemmene
(HBP).
 T&H
o God oppslutning på siste møte for Tur&Hav.
o Tilbakemelding vedrørende «parkeringsforbud» under EM bør hensyntas slik at det
tilrettelegges for parkering for egne medlemmer også under EM. Søke kommunen om
bruk av Strandpromenaden under arrangementet. De som har behov for bistand med
parkering kan kontakte Eirik Malm. Reier og Hoppern skole kan benyttes til
langtidsparkering. Etac forespørres også om bruk på kvelder, helger og evt fellesferie.
(EG). Informasjon distribueres til båteierne (EG).
 Joller
o Vel gjennomført påskesamling og Norgescup, mange positive tilbakemeldinger mottatt
fra seilerne.
o Vi bør levere en høringsuttalelse vedrørende Kystsoneplan for Østfold. Jollegruppen
utarbeider et utkast til høringsnotat i samarbeid med T&H for bruk/regulering av
vannspeilet. Distribuere høringsnotatet fra relevant myndighet til HBP, JER og TBL.
(EG)
o Gjennomføring av sommerskolen er under planlegging.


Huset
o NSF ønsker å male «sitt» kontor. Skaffe maling (IL)
o Vareopptelling gjennomføres før EM slik at vi vet hvilke verdier som ligger på lager
(IL).
o Pga utbyggingsplaner vil det ikke bli gjennomført store forbedringsarbeider på huset i
år.

2.6-14 Dugnadsordningen
 Kontakte Per Christian Bordal for å få oppdatert liste av frivillige fra Norgescupen som blir
fritatt dugnadsavgift (HPR). Sende liste til HPR (IL).
 Ulike ordninger for elektronisk påmelding via hjemmesiden ble diskutert, uten noen tydelig
konklusjon. Endelig løsning må være lettfattelig og det må gis tilbakemelding til den enkelte
som melder seg til tjeneste. Den administrative oppfølgingen av innmeldte dugnadsvillige må
skje via foreningens havnesjef som kan videreformidle frivillige til ansvarlige for hhv sport
(TBL), havn (MJ) og hus (IL).

2.7-14 Møtekalender 2014
 Hovedstyremøter mandager, starter kl 1900: 26.mai, 16.juni, 18.august, 22.sept, 27.okt, 1.des
med julebord med rådet. OBS; neste møte 26.mai starter kl 1800 for presentasjon av
organisasjonsutvalgets foreløpige arbeid.

Nina C. Leander
30/4-14

