Kongelig Norsk Båtforbund
Region Sør
_____________________________________________________________________________

Protokoll styremøte KNBF Region Sør tirsdag 10. januar 2017
Sted: Riska Båtforening kl. 1800 – 2130.
Til stede: fra styret: Per Skalleberg, Sigve Reime, Paul R Stranden, Jan P Andersen,
Tor Stolt, Kjell A Nilsen, Arnt Heggøy, Hege Forland og vara Paul Tangen.
Saksliste:
Per Skalleberg ønsket velkommen, spesielt til varamedlem Paul Tangen, som møtte
for første gang. Tangen er leder i Ytre Hafrsfjord båtforening. Han presenterte seg
selv. Deretter hadde vi en omgang rundt bordet, der hver enkelt i styret presenterte
seg selv.
Sak 1/ 17 Godkjenning av referat forrige møte
Referat godkjent uten merknader
Sak 2 /17 Økonomi - status
Hege orienterte om årsresultatregnskapet og balansen, se vedlegg. Hun viste til at vi mangler
prosjektmidler som vi har budsjettert med, slik at vi går noe i minus i forhold til budsjett
Resultatregnskap - drift i 2016 viser minus 14 958 kroner
Brukskonto ca. 11 000 kroner
Bøyekonto ca. 1 000 kroner
Høyrentekonto ca. 41 000 kroner.
Merknader: Vi budsjetterte med 25 000 kroner til prosjekt, dvs. Rekruttere nye medlemmer. Vi
har ikke gjennomført et slikt prosjekt, men har brukt tid på å forbedre slike prosjekt fremover.
Flere styremedlemmer har brukt mye energi på vedlikeholdsplan etc. i forhold til
Bøyeprosjektet. Videre har vi brukt midler vi ikke budsjetterte med, til å reparere bøye,
utlegging av de 2 siste bøyene, samt inspeksjonsrunde til alle bøyer. Dette medførte at fokus
kom litt bort fra prosjektet med å rekruttere nye medlemmer.
Budsjett:
Styret fastsatte et budsjett som skal legges fram på årsmøte. Hege kvalitets sikrer dette.
Sak 3/17 Status plan for verving av nye medlemsforeninger
• Orientering fra de forskjellige distrikter fastlagt på forrige møte
Runde rundt bordet. Vi har ikke gjort så mye som vi satte som mål. Vi har ikke kommet så
langt at vi er blitt invitert inn på styremøter eller årsmøter i noen foreninger. Vi har heller ikke
fått på plass kontaktpersoner for alle aktuelle forening. Noen har tidligere vært i kontakt med
aktuelle foreninger. Flere har planer om å kontakte alle på ny. Enighet om at vi bør sats
spesielt på foreninger fra Sirevåg og sørover. Vi prøver å booke oss inn på styremøter for å
presentere oss. Enighet om at vi prøver å trø til litt nå de kommende uker :-)
4/17 Bøyeprosjekt i Ryfylke
• Status for inspeksjon
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Per Skalleberg opplyste at det foreløpig ikke er kommet i stand noen avtale med Ryfylke
friluftsråd. Friluftsrådet er interessert, men de estimerte kostnader og bidraget fra KNBF var
noe dyrere enn vi hadde sett for oss. Planen er å jobbe videre med tanke på å få i stand en
avtale med friluftsrådet.
Etter innspill fikk Per Skalleberg i oppgave å sjekke sentralt om eventuelt Kystverket har midler
å bidra med i forhold til inspeksjon / vedlikehold av bøyene.
Enighet om vi, i påvente av en eventuell avtale, i løpet av våren prøver å få til en
inspeksjonsrunde til samtlige bøyer. Vi prøver å bruke egne båter for å oppsøke bøyene, se
om de ligger der, og sjekker at bøyen er festet i kjetting. Paul lovte å ta ansvar. Arnt lovte å
bidra i forhold til bøyer i Nord.
5/17 Valg av en ekstra kandidat til valgkomiteen
Status
Ikke funnet noen kandidat
6/17 Gjennomgang protokoll FS møte
Per Skalleberg gikk gjennom protokoll.
7/17 Planlegging av Årsmøte 2017
Dato for årsmøtet 2017 ble satt til: Onsdag 22. Februar 2017 i Dusavik Båtforening kl. 19.00.
Styret har møte kl. 18.00 – 19.00.
8/17 Eventuelt
Års sammenkomst for styret m/ledsagere blir avholdt hjemme hos Per Skalleberg lørdag
28.01.2017.
Kjell A Nilsen gjorde kort rede for utfordringene Ryggstranden Båtforening har i forhold til
leieavtalesaken de har med Randaberg kommune.
Tor Stolt fra Riska båtforening spurte om KNFB har noen føringer, dersom foreninger ønsker å
støtte enkelte prosjekt / gode formål. Dette har KNBF ikke.

Med vennlig hilsen
for Kongelig Norsk Båtforbund
Arnt Heggøy
Sekretær Region Sør
Kopi: Regionstyret
Vedlegg: Årsresultat 2016 KNBF Region Sør
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