Til
Styremedlemmer i KNBF Region Sør
Stavanger 30/10-2018

Referat fra Styremøte i KNBF Region Sør 24.10.2018

Onsdag 24/10- 2018 Kl. 1800-2030.
Sted:

Stedsadresse:

Saltnes Båtforening
Niseveien 35
4083 Hundvåg

Tilstede: Per, Kjell, Inge, Tor, Ove og Paul som refererer i Henrik og Hege`s fravær.
Pluss tre representanter fra Saltnes Båtforening.
Per ønsket velkommen og orienterte om litt av det KNBF sentralt og KNBF Region Sør står for og
arbeider med.
Saltnes Båtforenings representanter fortalte om sin forening, hva de arbeider med og div.
utfordringer, ikke minst med hensyn til hardværsskader på molo og anlegg.
Saltnes har nå ca. 120 båtplasser. De var også veldig interessert i de forskjellige
forsikringsordningene som Norske Sjø kan tilby, ikke minst styreforsikring og
dugnadsforsikring. De ville selv ta kontakt med Norske Sjø.
Saksliste:
37/18
38/18
39/18

40/18
41/18
42/18

Referat fra forrige møte godkjent.
Økonomi-status: Regnskapet gjennomgått og diskutert og status ansees som god
Med ca kr 76000,- på konto.
Status plan for verving av nye medlemsforeninger
Ønsker mer samordning/slagkraft i vervekampanjen på landsbasis. Skal være
møte i Oslo 17.11.2018 der Tor deltar.
Planlegging av nye vervingsmøter og strategier for videre verving. Må prøve å
komme i kontakt med foreningsleder og derigjennom komme inn på et styremøte
eller lign. For å presentere KNBF.
Salgsargument: Forsikringer for styre, dugnad, havn, slipp etc.
Politisk påvirkning, båtlivsundersøkelse etc.
Rapport medlems- verve og pleie-komite. Intet å rapportere, besøker forskjellige
foreninger på styremøtene for å holde kontakt. Må ikke miste noen.
Gjennomgang protokoll siste FS møte. Hege representerte Region Sør på siste
møte. Per gikk gjennom referatet som er tilsendt hele styret.
Bøyeprosjekt i Ryfylke
 Status for inspeksjon, kostnader
Vedlikeholdsrutiner planlagt men ikke utført. Hege foreslår å sette av kr 1000,- pr
bøye til de dykkerklubbene som tar på seg oppdragene. Har kr 10000,- til bøyer
inneværende år og ønsker kr 15000,- til neste år.

43/18

44/18

45/18

 En bøye med defekt fortøyningstau
Er fremdeles defekt.
Hegge har fått ansvar med å få gjennomført inspeksjonsrunden for i år slik at
bøyene er operative neste år.
Årssamling Styre Region Sør
Hvor og når. Forslag om å sette av lørdag 02.02.2019, sjekker opp muligheten for
Samling om bord M/S «Sandnes» ev. Fish & Cow.
Eventuelt
Tor Stolt blir med på vervemøte 17. november og kommer tilbake som vervesjef
Bestemme neste møte
Neste møte 30.01.2019 kl 1800 i klubbhuset til Kvernevik Båtforening.
Årsmøte/generalforsamling 13.02.2019 som blir holdt i Dusavik Båtforening.

Med vennlig hilsen
Per Skalleberg
Regionleder

