Referat fra Styremøte i KNBF Region Sør 7. mars 2018
Onsdag 7. Mars 2018 Kl. 1800-2030
Tilstede:

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

Forfall: Hege

Saksliste:
10/18 Godkjenning av referat forrige møte
Vedtak: Godkjent uten merknader
11/18 Økonomi-status
Vi har ca 32.000,- på konto. Vi regner med å få de pengene vi har budsjettert med og
kan styre etter handlingsplanen for 2018
12/18 Status plan for verving av nye medlemsforeninger
 Orientering fra de forskjellige distrikter fastlagt på forrige møte
Kjell A har sendt vervemateriell til Sørbråte og Vikevåg Båtforening på Mosterøy
Lindesnes har tatt kontakt med KNBF for å bli medlem
Straumen, Nedstrand og Indre Vats er interessert. Erfjord, Jelsa og Hebnes er
kontaktet. Flere båtforeninger i Sunnhordaland er kontaktet.
Kjevik Båtforening er kontaktet
Flekkerøy Båtforening har vært i kontakt med og hatt møte med de for ca 1 år siden.
Forsøker å få kontakt med Lillesand og Risør.
Sandvika og Uskekaien har meldt seg inn i 2018
Det er fremdeles mange som ikke er medlemmer og kan verves
 Planlegging av nye vervingsmøter og strategier for videre verving.
Vi har meldt oss på Riskadagene. Skal vi delta på båtmesser, Havnedager etc ?
Styret er av den oppfatning at å være representert på «stander» rundt omkring koster
for mye ressurser i forhold til innsatsen. Fortsatt deltakelse på Strandryddedagen er
viktig. Tor organiserer strandryddedagen på Riska.
13/18 Bøyeprosjekt i Ryfylke
 Status for inspeksjon, kostnader
Årets inspeksjon er med dykker. Tor sammen med Hege har ansvaret og kontrollen for
dette.
14/18 Uttak av representanter til båttinget
Leder Per Skalleberg er selvskreven samt nesteleder Paul Tangen
15/18 Planlegging av farleder / fritidsbåtleder
Velge representant fra Region Sør
Paul Tangen er vår representant til dette

16/18 Eventuelt
Vetle i Båtens Verden vil besøke og intervjue noen båtforeninger i Region sør ifm
båtmesse i Stavanger. Iden forbindelse ber vi ham om å besøke Ryggstranden og Førre
Båtforening
17/18 Bestemme neste møte
Torsdag 3. mai i Båtstad Båtforening i Tanager kl 18.00

Møtet hevet kl 20.05

Arne Henry Grottvik (sign)
Referent/Styremedlem

