KNBF Region Trøndelag
REFERAT FRA STYREMØTE NR.: 4 /2018
DATO:

04.12.18

STED:

Grilstad Marina.

TID:

18:00

FORFALL:

Jarle Pedersen
Erling Saksvik

MØTELEDER:

Knut Tore Børø

REFERENT:

Geir Giæver

TIL STEDE:
Knut Tore Børø
Per Ivar Hals
Stig Bjørnstad
Ricard Wannemacher
Åsmund Lerstad
Invitert:
Geir Giæver
(vervegruppa)

NR.

SAK

MERKNAD

26/18

Godkjenning av innkalling og saksliste.

Ingen

Utsendt på mail på forhånd

merknad

27/18

Fastsetting av dato for kommende
årsmøte.
Årsmøte berammes til torsdag
7. februar 2019 på Hotell Grand Olav,
Olavskvartalet

Enstemmig

28/18

Planlegging av sikkerhetsdag juni 2019

Avventer til Per Ivar
mal
foreligger
om hvem
som
inviteres til å
delta.

Trondheim. Brekstad og i Rørvik og
Namsos vurderes som passende steder for
et slikt arrangement. Suksess i
Hammerfest i 2018. Mål: En slik dag i hver
region. Mal utarbeides med felles Power
Point.
29/18

Risikoområder vedr. momskompensasjon.
Større foreninger bør få tilbake
beregninger foretatt av sekretariatet til en
sikkerhetssjekk/kontroll av
momsberegningen. Knut Tore Børø

Enstemmig.
Leder
formulerer
et notat.

ANSVAR

Knut Tore

Knut Tore

utarbeider et notat som sendes President
og Generalsekretær.

30/18

Budsjett 2019.
Hovedposter: Lagt inn post for verving på
kr. 40.000 og budsjetterer med en
overføring på kr. 70.000, regionen
budsjetterer mot et nullresultat.

Enstemmig,
noe
usikkerhet
knyttet til
overføringer.

Søker om prosjektmidler til Sikkerhetsdag
2019.
Øker vårt markedsføringsbudsjett og
planlegger besøk til noen båtforinger i
2019.
31/18

Orienteringssaker:
Mandat til arbeidsutvalget vedtatt i
siste FS-møte
 Kurs i styrearbeid ble gjennomført
på siste FS- møte
 Jobbes mot myndighetene om
endring av forskrift for transportere
folk på dugnad i båt. I dag er det
ikke lov til å ta med personell, eks.
skoleklasser ved strandrydding uten
at fører har fritidsbåteksamen.
 Hurtigbåtopplæring: Kostnader Elæring kr.990,- medlemspris og
praktisk opplæring i simulator til
medlemspris til kr. 5990,-

(Høringssak)

Knut Tore

Regionleder tar kontakt med lokal
simulatorstasjon (Grilstad) for å få til
en demonstrasjon for styrets
medlemmer.
 Økonomi
Prøveavslutning tilsier et lite
overskudd for 2018.

32/18

Eventuelt

Vedr. Vedtektsendringer
Brev sendt til Endre: Bruk av ordet
havneleie/ inntekt er det et passende
begrep for båtforeninger? Eller skal vi
bruke et nonprofittbegrep. Vi avventer
svar etter møte i Børsa Båtklubb.
Det er bekymring i regionen for at prisene
vil øke kraftig på foreningsforsikring neste
år. Fender Marine har gitt utrykt for at
ordningen ikke er bærekraftig slik det er
nå.
Videre etterlyses tiltak/ midler sentralt for
å markedsføre besiktigelsesordningen, og
Norske Sjø båt og foreningsforsikring på
digitale flater.

Knut Tore
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