Referat fra Hovedstyremøte i Moss Seilforening 07.12.2015
Tilstede: Glenn Dyhr Petersen (GDP), Frank Henriksen (FH), Nina C. Leander (NCL), Tonny Vedeler
Jensen (TVJ), Hans Peter Raspotnig (HPR), Karl Einar V. Jensen (KEJ)
Fraværende: Espen Tønnesson (ET), Nina Bruaset (NB),
9.1-15 Referat fra styremøte 17/11-15 ble godkjent

9.2-15 Aksjonspunkter fra tidligere styrereferat ble gjennomgått og oppdatert.

9.3-15 Økonomi
Økonomiskriv fra fungerende kasserer ble gjennomgått.
Regnskap hittil i år viser et foreløpig overskudd over budsjett.
Forslag om at det settes en øvre aldersgrense for dugnadsplikt vurderes i forhold til budsjettet for 2016.
Lite fakturert fra renholdsfirmaet. Med mindre det kommer inn og blir fakturert i løpet av året må det
settes av midler til neste år. (HPR)
Det utarbeides tilbud om ny lønn til truckførerne fra 2016. Lønnen til truckførerne har ikke vært justert
de siste 7 år. (GDP/HPR)
Gjennomgått og godkjent søknader om deltakerstøtte for NM, Nordisk, EM og VM fra utøvere.

9.4-15 Anleggsutvalget

9.5-15 Aktivitetsutvalget
Større arrangementer i 2016:
- NM Express, søknadsfrist til NSF 1.desember 2016, søknad sendt fra foreningen, svar
foreløpig ikke mottatt..
- Foreningen har fått tildelt gjennomføring av Europacup for Laser i 2016
- Det søkes om gjennomføring av NorgesCup for RS Feva og 29’er samtidig som EC, da det
kan legges to baner.
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9.6-15 Kommunikasjonsutvalget
Det er et konkret ønske om å flytte oppgaven med medlemsregisteret over til en annen funksjon enn
Kommunikasjonsutvalget.
Vilkårene for Seilmagasinet sjekkes (oppsigelsestid på avtalen, påmeldingsregister og tilknyttede
avgifter). Seilas og Seilmagasinet blir sammenslått og mer digitalisert. Mulig å få lavere pris dersom vi
kutter annonseringssidene, men detaljene er foreløpig ikke kjent. (KEJ)
Det utarbeides en elektronisk spørreundersøkelse som sendes ut til medlemmene.

9.7-15 Diverse
Jan Erik Reiersen tiltrådte som ny Havnesjef 1.Desember.
Det gjennomføres ekstraordinært årsmøte i foreningen 9/12-15 kl 1900 for å foreta nødvendige
endringer i organisasjonen før valgkomiteen starter arbeidet med å fylle vervene til neste ordinære
årsmøte. Endringer medfører også behov for justering i organisasjonsplan og lovene samt valg av
kasserer.
Betingelser for å få ferdigattest på prosjektet er mottatt fra kommunen. Restanseliste fra prosjektet med
gjenstående oppgaver og kostnadsoverslag klargjøres til styret. Byggherren må først sende inn en
endringsmelding på de avvikene som er gjort fra de opprinnelige tegningene før vi kan be om
ferdigattest. Platting bygges til våren og beplantning avklares i dialog med berørte naboer. (GDP)

Møtekalender 2016
 Kl 1800: Budsjettmøte 18/1 og 1/2. Årsmøte 24/2 (frist for utsending av innkalling til årsmøte
22/1).

18/12-15
Nina C. Leander
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