Nyhetsbrev 2. 2017 Besiktigelsesmannsordningen.
Takk for at du er besiktigelsesmann for KNBF. Vi setter stor pris på den jobben du gjør for oss.
Da ikke alle har tilgang all de artiklene som har stått i Båtens Verden, ønsker vi å sende deg litt
informasjon som kan være til nytte og oppmuntring i ditt arbeid som besiktigelsesmann.
Vi vil sende deg 4 nyhetsbrev i løpet av våren og her kommer nummer 2 i rekken. Gi oss gjerne
tilbakemelding om du synes dette er bra. Og ikke vær redd for å sende oss en mail om ting du ønsket
kunne ha vært annerledes. Vi er her for å hjelpe deg til å lykkes!
Nå som tiden nærmer seg sesong og vi alle merker at det begynner å røre på seg i båtmiljøet vil også
hyppigheten på besiktigelser øke forhåpentligvis.
De gamle skjemaene for besiktigelse er ikke lenger i bruk etter at ordningen nå er blitt digitalisert.
Du kan benytte både pc, nettbrett og telefon for å fylle ut skjema direkte ved besiktigelsen.
Dersom du ikke har tilgang til Wifi eller 3g/4g nett kan du også skrive ut et tomt skjema.
Hvordan komme i gang med digital utfylling:
1.
2.
3.
4.

Gå til www.knbf.no
Velg Login til Min Side øverst oppe til høyre i skjermbilde
Din bruker ID er din epost-adresse som vi har brukt her.
Har du tidligere IKKE brukt dette systemet og lurer på hva passordet ditt er, gjør som følger:

Velg Glemt/Nytt passord, og skriv inn din epost-adresse, og du vil i løpet av kort tid
motta en epost som viser hvordan du setter ditt personlige passord.
Se vedlegg for brukerveiledning.

Hvis du føler at du trenger opplæring i systemet, så ring Arnfinn Horne som er IT-ansvarlig
Tlf.: 9620 9111 (man-fre. Kl. 0800 – 1100) eller send en epost til: arnfinn@knbf.no så avtaler du tid
for opplæring.
Hvis du har forslag til forbedringer av Besiktigelses-systemet, eller du skulle oppdage feil og mangler,
så er vi veldig interessert i å høre fra deg.
Merk deg at i skjemaet kommer det ferdig utfylt «karakter» 3. Det vil si «godkjent» (mulig dette
begrepet blir endret). Du må alltid huske på å endre her dersom det er noe å bemerke.
Husk også at vi som besiktigelsesmenn skal visualisere det vi opplever der og da. Ikke hva
oppdragsgiver sier skal utføres senere. For eksempel: Ser vi oljelekkasje/søl i motorrom, skal det
bemerkes selv om oppdragsgiver bedyrer at dette blir reparert/vasket.
Det er veldig smart å gå inn og «øve seg» litt i forkant av en besiktigelse og sette seg inn i det nye
systemet før du stiller opp på oppdrag.
Har du spørsmål om selve besiktigelsen eller er usikker underveis kan du gjerne ta kontakt med meg
på mobil 92634439 eller e-post sloevmyr@online.no

For at dere skal få publisert ordningen i egen forening kan dere sende ut følgende tekst som
kanskje kan bidra til få økt aktivitet:

Våren og sommeren nærmer seg med stormskritt og båtene skal snart klargjøres for en ny sesong.
Jeg minner om at vi har godkjente besiktigelsesmenn i vår forening.
Ved å gjennomføre en sikkerhetsbesiktigelse av båten får du 15% rabatt på forsikring hos Norske Sjø.
Samtidig er det en ekstra sikkerhet at en ekstern person som har gjennomgått nødvendig opplæring
gjør en besiktigelse av båten, hvor eventuelle feil/mangler blir avdekket.
En sikkerhetsbesiktigelse har en gyldighet på 5 år før den må fornyes og dette er det båteier selv som
må følge opp.
Vi har også godkjent kontrollør av VHF stasjoner.
Ta kontakt så ordner jeg med avtale for besiktigelse.

