Protokoll styremøte KNBF Region Sør onsdag 26. oktober2016
Sted: Dusavik Båtforening (Tananger) kl. 1800 – 2100.
Til stede: fra styret: Per Skalleberg, Sigve Reime, Paul R Stranden, Jan P Andersen, Tor Stolt,
Kjell A Nilsen og Arnt Heggøy, Hege Forland
I tillegg var generalsekretær i KNBF, Endre Solvang, tilstede under deler av møtet.
Før vi begynte på saklisten opplyste Endre at han fra 010616 begynte som Generalsekretær.
Han gjorde rede for arbeidet med å rekruttere ny IT og systemansvarlig og håpet å få ny
person på plass fra 011116. Han opplyste at Kobbernaglen båtforening hadde hatt 50 års
jubileumsfest, og at KNBF var representert ved President i KNBF, Egil Kr Olsen.
Saksliste:
38/16 Status / lage ny plan for verving av nye medlemsforeninger
- Orientering – nytt vervingsmateriell / planer ved Endre Solvang
Endre Solvang ønsket å hjelpe oss i gang med verving, slik at vi begynte med sak 38/16.
Endre innledet med at vi må bli flere for å bli hørt. Han har derfor invitert seg til selv til
alle regioner. Han viste til at det på landsbasis har vært en god utvikling når det gjelder
medlemsforeninger, mens det har vært en svak tilbakegang på individuelle medlemmer.
I region Sør, hvor det tidligere har blitt rekruttert en rekke nye medlemsforeninger, har det
siste året vært stille.
Endre Solvang viste til Strategiplan. Han orienterte om vervemapper, som også inkluderer
brosjyren om sikkerhetsbesiktigelse. Han oppfordret oss til å benytte presentasjon – snutt
på video. Videre delte han rundt plan for avholdelse av forsikringsmøter. Han viste til at de
enkelte regioner kan søke om midler sentralt til å dekke utgifter ved vervemøter.
- Kartlegging av foreninger som ikke er medlem av KNBF, status?
Per Skalleberg forklarte at stillheten siste året i stor grad skyldes at vi brukte mye tid i
forbindelse med utlegging av bøyer. Han viste til at vi nå var i god gang igjen med en plan
for verving av nye foreninger. Vi har fordelt oppgaver med å finne fram til aktuelle
foreninger, og det ble gjort rede for resultatet så lang. Til dette møtet har oppgaven vært å
finne fram til kontaktpersoner i de aktuelle foreningene. Det ble deretter en runde rundt
bordet med hensyn til hva som var gjort hittil. Her kan vi trekke fram at:
- Kjell opplyste at han hadde fått positiv interesse fra en båtforening om å stille på styremøte
for å informere om KNBF.
- Sigve viste til at det for en del av foreningene er vanskelig å finne fram til kontaktpersoner.
De har ikke oppdatert hjemmeside, hjemmeside er ikke oppdatert med nye navn etc.

- Paul viste til han hadde fått avklart at i Klepp kommune var det bare private
båthavner, ingen aktuelle foreninger i Hå kommune, men hadde funnet fram til 6 – 8
båtforeninger i Egersund kommune, som han nå ville jobbe videre med ved å finne navn på
kontaktpersoner.
- Per opplyste at han hadde vært i kontakt med en aktuell båtforening i Sprangereid, som han
ønsket å følge opp.
- Jan P fortalte hvor han ønsket å ta fatt på Sørlandet. Han viste blant annet til Risør
kommune.
- Styret enig om å fokusere på Sørlandet.

- Fordeling arbeidsoppgaver / distrikter
Per oppfordret alle i styret om å jobbe videre med verving gjennom å ta telefonkontakt med
aktuelle foreninger. Jan P og Paul jobber med Sørlandet. Se forrige referat.
39/16 Bøyeprosjekt i Ryfylke
Endre Solvang ønsket også å si noe i forhold til Bøyeprosjektet slik at vi fortsatte med sak
39/16.
Per og Paul viste til at alle bøyer i KNBF Region Sør er utlagt. Utfordringen framover er
hvordan vi kan sikre fremtidig tilsyn og vedlikehold, samt finansiering av dette. Det ble vist
til at Per, på forrige møte, fikk i oppgave til neste Forbundsstyremøte å etterlyse en sentral
plan for fremtidig tilsyn / vedlikehold / finansiering.
Endre redegjorde for bøyeprosjektet på landsbasis. Utfordringen framover er å få på plass et
vedlikeholdsprogram, og at dette hadde vært tatt opp på forrige møte i Forbundsstyret. Planen
er å få til en samarbeidsavtale med friluftsrådet, der intensjonen er at friluftsrådet overtar
ansvaret for vedlikehold og oppsyn av bøyer samt dokumenterer dette ovenfor KNBF. Endre
har i etterkant av dette kontaktet de aktuelle friluftsrådene i Oslo Friluftsråd, Ryfylke
friluftsråd, Friluftsrådet Vest og Bergen og omland friluftsråd.
Endre opplyste han tidligere i dag har vært i møte med Ryfylke friluftsråd om dette. Han sitter
igjen med et positivt inntrykk. De har foreløpig blitt enig om at Ryfylke friluftsråd skal
estimere en kostnad på vedlikehold / tilsyn samt reservedeler for bøyer i Ryfylke hvor
de allerede følger opp friluftsområder ved å hente boss etc. Endre viste til at KNBF må
forvente å garantere for noe av disse kostnadene, men dette er foreløpig ikke klarlagt.
42/16 Eventuelt
Endre Solvang hadde også mer på hjertet, som ble tatt under eventuelt:
- Endre gjorde rede for et forslag om panteordning for båter. Dette ligger nå til utredning
hos miljøverndepartetementet. Endre vil på vegne av Knbfsende inn et høringssvar.
- Endre orienterte kort om Rygstrand båtforening, som hadde fått signaler fra Randaberg
kommune om å få kjøpe arealet de hold til på. De hadde blitt nevnt en kjøpesum på rundt 64
millioner kroner, eller eventuelt en årlig leie på ca. 1,5
millioner kroner. RygstrandBåtforening har bedt om bistand fra KNBF for å få kommunen på
bedre tanker.
36/16 Godkjenning av referat forrige møte
Protokollen fra forrige styremøte ble godkjent av styret uten innvendinger.

37/16 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 foreløpig ligger an til å gå noe i minus i
forhold til budsjett.
Enighet i styret om at vi må søke om midler, dersom vi skal avholde vervemøter på Sørlandet.
Det ble konkludert med at Per søker om ekstramidler til møter pluss ekstra høye utgifter til
reiser for Jan P.

40/16 Valg av ekstra kandidat til valgkomité
Det er fremdeles ikke kommet fram konkrete forslag til kandidater. Styret jobber videre med
dette.
41/16 Gjennomgang protokoll FS møte
Per Skalleberg gikk gjennom protokoll fra siste møte.
43/16 Bestemme neste møte
Neste møte foreslås avholdt tirsdag 10. januar 2017 kl. 18.00 i Riska båtforening.
Per loddet også stemningen for å avholde en årsfest hjemme hos han på samme måte som de
to foregående år, noe han fikk positiv tilbakemelding på.
----------------------------Arnt Heggøy
Sekretær Region Sør

