Referat fra Styremøte i KNBF Region Sør – Båtstad Båtforening
Torsdag 3. Mai 2018 Kl. 1800-2030
Tilstede:

Paul, Kjell A, Inge, Jan Petter, Arne Henry, Tor, Ove og Per.

Forfall:

Hege

Saksliste:
18/18

Godkjenning av referat forrige møte
Vedtak:
Godkjent uten merknader

19/18

Økonomi-status
Vedtak:
Kasser hadde meldt forfall. Regnskap blir ettersendt

20/18

Status plan for verving av nye medlemsforeninger
Orientering fra de forskjellige distrikter fastlagt på forrige møte
Kjell A: De han har hatt kontakt med er litt «lunkne» «Må vente til neste årsmøtet» er svaret.
Tor: Sendt ut 16 mapper til båtforeningen. Sandvigå Båtforening i Sandnes og Uskakaien
Båtforening på Usken har meldt seg inn. Sveio og Valevåg er interessert
Planlegging av nye vervingsmøter og strategier for videre verving.
Viktig å starte vervearbeidet på høsten i god tid før årsmøtene.
Tor: Skal til Ryfylke (Sand) tidlig høst.
Jan Petter: Skal snakke med styret i Flekkerøya og Arbeidernes Båtforening. Høllefjorden
Båtforening har vært i kontakt og holdes varme
Paul. Kontakt med Forusstranda og Judaberg

21/18

Bøyeprosjekt i Ryfylke
Status for inspeksjon, kostnader
Paul Stranden har støpt nytt lodd til bøyen som forsvant og regner med at den er på plass i
midten av mai. Bøyen på Rott skal inspiseres samtidig. Paul Stranden koordinerer med Hege
og Inge om inspeksjon.
Vi har fått kr 20.000,- til inspeksjon av bøyene i ekstrabevilgning

22/18

Planlegging av strandryddedagen
Deltagere:
Hvor skal det ryddes: Lørdag 6. mai kl 10:00 stiller to båter på Hommersåk. Regner med at
det tar ca 3 timer
Utstyr og mat: Tor har organisert sekker. Per har sendt brev til alle medlemslagene med
oppfordring om å rydde. Pizza på båthuset

23/18

Riskadagene
Orientering og deltagelse
Vi skal være med på Riskadagene lørdag og søndag 2-3 juni som tidligere år. Inge og Kjell A
stiller her. Fender stiller også. Tor følger opp der.

24/18

Rapport fra Båttinget i Molde.
Referat vil komme fra KNBF sentralt. Per, Paul og Tor var med. Per orienterte om opplevelse
fra båttinget. Det var veldig hyggelig og spennende og delta. Per orienterte også om støyen
rundt de to ansatte i administrasjonen som har sagt opp. Neste Båtting er i Bergen

25/18

Eventuelt
Per delte ut Båtlivsundersøkelsen 2018

26/18

Bestemme neste møte
Onsdag 29. august 2018. Sandvikå Båtforening på Hana

Møtet hevet kl 20.20

Arne Henry Grottvik (sign)
Referent/Styremedlem

