KNBF Region Trøndelag
REFERAT FRA STYREMØTE NR.: 4 /2016
DATO:

29.11.2016

STED:

Quality Hotel, Heimdal

TID:

18:00

TIL STEDE:
Knut Tore Børø

FORFALL:

Håvard Skogstad
Erling Saksvik
Jarle A. Pedersen

MØTELEDER: Knut Tore Børø

Terje Brenne

REFERENT:

Kommunikasjonssjef i KNBF
Geir Giæver kom på slutten
av møte.

Erling Saksvik

NR.
25/16

SAK
Godkjenning av innkalling og saksliste.
Utsendt på mail på forhånd

VEDTAK
Ingen merknad
Enstemmig

18/16

Godtgjørelse tillitsvalgte

Enighet om
Knut Tore
oversendelse
til
finanskomiteen

Forslag :
6000,- leder

ANSVAR

4000,- sekretør
4000,- kasserer
Denne saken ble tatt opp på nytt. Forslaget
reverseres og sendes til finanskomiteen med
forespørsel om avklaring og praksis for utbetaling
av honorarer for medlemmer i regionsstyrene.
Utbetalinger tilbakebetales.

26/16

Tid og sted årsmøtet.
*forslag til fagtema
Det er forslag om strøm sjøanlegg
Plass for årsmøte settes til sentralt i Trondheim
Tid: 11/2-17 kl 17:00
Knut Tore kommer med nærmere beskjed

Orientering

Knut Tore

vedrørende plass.
27/16

Budsjett 2017
Orientering fra kasserer og leder

Enstemmig
med balansert
budsjett

Knut Tore
Håvard

28/16

Vervestrategi
Det vil bli gjort et nytt forsøk på Innherred

Orientering

29/16

Tema: I Forsikringsordning, II Innføring av min
side
Erling orienterer litt om forsikringsordningen
samt viste en info film. Etter dette ble det en kort
info om min side og bruk av denne. Det
oppfordres til at alle medlemmer aktivt bruker
denne for å få oppdattert og god oversikt over
medlemsmasse i de forskjellige foreningene
Orienteringssaker:
Fra siste FS-møte.
 Endring av stortingsmelding
 fortjenestenål
 avfallsplaner, strukturer i foreningene.
 lokal oppfølging med registrering av
endringer av tillitsvalgte i foreningene.
o gode ideer videreformidles til <<Båtens
verden>>
o Forslag til <<årets båtkommune>> 2016
o innhold i julebrev til medlemsforeningene
o registrering av turløyper i tilknytning til
gjestehavner.
Eventuelt
Ingen saker. Møtet avsluttes kl 20:00 for så å
innta en god middag. Øsker samtidig alle en God
Jul og Ett Godt Nytt År.

Orientering

Erling

Orientering

Knut Tore

30/16

31/16

Knut Tore Børø

Erling Saksvik

sign. leder og ref.

sign ref.

Jarle Pedersen
sign.

Håvard Skogstad
sign.

Terje Brenne
sign.

