Referat fra Hovedstyremøte i Moss Seilforening 11.05.2015
Tilstede: Glenn Dyhr Petersen (GDP), Tonny Vedeler Jensen (TVJ), Frank Henriksen (FH), Nina
Bruaset (NB), Espen Tønnesson (ET), Nina C. Leander (NCL)
Fraværende: Per Christian Bordal (PCB),
3.1-15 Referat fra styremøte 8/4-15 ble godkjent
3.2-15 Orienteringer fra Anleggsutvalget
Fullmakt til nøkkelbestilling på systemnøkler skal ligge hos leder av Anleggsutvalg og Styreleder.
Fullmakt skrives og leveres til Lexow. Inndrive de nøklene som er hos tidligere tillitsvalgte, evt bestille
opp flere nøkler. (FH)
Dugnadsoversikt ligger tilgjengelig på nettet.
Det er ønskelig å reetablere rydde/låse ansvarlige etter trening som kan ta en kontroll av garderober og
fasiliteter med tanke på renhold og låsing. Ved flere anledninger har vinduer og dører blitt stående
ulåst. Oppgaven gis til Jollegruppa for løsning og implementering. (NB)
Det utarbeides en skriftlig avtale med renholds firmaet hvor tekstforslag fra Arbeidstilsynet for å
overholde Informasjons-, og påseplikten (og solidaransvaret) i forbindelse med allmenngjøring av
tariffavtalen for denne yrkesgruppen. (ET)

3.3-15 Aktivitetsutvalget
Seilsportsligaen er etablert med tanke på kvalifisering til en europeisk seil-liga i J/70. Moss
Seilforening har meldt på ett lag for å delta i den norske kvalifiseringen. Foreningen må selv bestemme
hvordan de skal kvalifisere hvilke seilere som skal representere foreningen. Aktivitetsutvalget fremmer
forslag til kvalifiseringskriterier og utvelgelse til neste styremøte. (TVJ)
Plan for aktivitetenes behov for bruk av huset for høsten må oversendes til Anleggsutvalget snarest i
forbindelse med planlegging av utleie for høsten. (TVJ)
Det er behov for en plassjef under treninger og regattaer som kan ta ansvar for låsing, rydding, traller
osv. Sjekke om det finnes gamle instrukser, evt utarbeide nye. (TVJ)
Viktigste arrangement fremover er Norges Cup 30-31.mai. Kiosk og banemannskap gjenstår fortsatt å
besette med frivillige.
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Fortsatt under planlegging: Navigare-cup, Pinsetur, Express seiling og Raymarine Race.
Idè for større arrangement i 2016: NM Express, søknadsfrist til NSF 1.desember 2016. (TVJ)

3.4-15 Kommunikasjonsutvalget
Informasjon vedrørende gjestehavnen legges lett tilgjengelig på hjemmesiden. (NB)
Markedsføring av NorgesCup burde være mer synlig på egne hjemmesider, link til påmelding på
Seilmagasinet samt organisasjonsplan ligger tilgjengelig.
Oppdatering av e-postadresser trengs, får mange feilmeldinger når det sendes ut felles e-poster.
Undersøke muligheter for å få tilbakemeldinger med oppdatert kontaktinformasjon mest mulig
automatisk. (NB)

3.5-15 Økonomi
Sjekke regelverk vedrørende søknader og underlag som trengs for å søke om kompensasjon på vare-,
og tjenestemoms, høre med Hans Peter hvordan dette har vært gjort tidligere. (ET). Frist 15.august for
innsending.
Sende ut oppdatert økonomiskriv og regnskap. (ET)
Foreningens avtaler med lokale kjøpmenn
Det ønskes en oversikt over hvilke kjøpmenn/forretninger foreningen har avtale med. Foreningen har
kundekort til Rema 1000 i kanalen og Staples. Det kan være interessant å inngå avtale med andre
butikker eller leverandører både for foreningens del, men kanskje det også kan komme medlemmene til
gode ved rabattordninger. (ET)
Sponsorarbeid
Det skaffes oversikt over eksisterende sponsoravtaler. (GDP)
Annonsering i Seilmagasinet, brainstorming rundt potensielle annonsører. Skaffe informasjon fra
Seilmagasinet rundt bladets demografi som kan benyttes ved forespørsler til potensielle annonsører.
(GDP)
Tomteleieavtalen med kommunen har 40 års varighet og ble fornyet for 2-3 år tilbake. Sjekke
kommunens mulighet til å regulere festeavgiften. (ET)
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Gjensidigestiftelsen har bevilget 5 nye Optimister. Forutsetninger for tildelingen er at det skal
arrangeres seilskole for barn i minimum 3 år (Sommerseilskolen), arrangere Seilingens dag 22.august
med «åpen forening» og informere lokalpressen ved tildelingen fra stiftelsen. Foreningen må avgi
rapporter om gjennomføringen av seilskolen og Seilingens dag. Aktivitetsutvalget sørger for
gjennomføring av Seilingens dag på Søly 22.august. (TVJ)

3.6-15 Prosjekt Søly
Snuing av trappen
Styret ønsker etter vurdering å beholde både trappen og veggen slik det er i dag.
Forhåndsgodkjenningen som Idrettsanlegg har tatt utgangspunkt i de opprinnelige innsendte tegningene
med snudd trapp. Evt endringer må godkjennes av kommunen for å være sikre på at
momskompensasjon og tildeling av tippemidler fortsatt er gyldige. Ekstra krav for brannsikring og
rømning i det nye tilbygget vil også medføre endringer på eksisterende tegninger. Dokumentasjons krav
sjekkes opp med kommunen. (GDP)
Nøkkelsystem til nybygget bør være tilsvarende eksisterende systemer slik at vi slipper å ha flere
nøkkelsystemer eller bytte låsekasser på eksisterende dører. Kodelås anbefales ikke fra styrets side da
det anses at en kode fort vil bli godt kjent.

3.7-15 Diverse
Utarbeide en aksjonsliste over oppgaver som har blitt tildelt på styremøtene men som ikke er utført før
neste møte for å unngå at referatene tar med seg historikken. (NCL)
Møtekalender 2015


Kl 1900: 15.juni, 24.august,

16/5-15
Nina C. Leander
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