PROTOKOLL
KNBF REGIONSTYREMØTE TROMS/FINNMARK
Sted:
Tid;
Til stede:
Referent:

Tromsø
Lørdag 28. november 2015
Trygve Paulsen, Lars Hustad, Asbjørn Sandbakk, Jørn Fjellsaune, Knut Isaksen.
Vidar Skoglund fra firma Sam Booking
Asbjørn Sandbakk

Saksinformasjon

Sak nr./
Vedlegg

Sak
5/2015

Ansvar

Trygve ønsket alle velkommen og overlot ordet til Vidar Skoglund som orienterte om «Sam booking», Det ultimate bookingverktøy for båthavner
utviklet av Odd Arne Skoglund. Med dette verktøyet skal havneansvarlig ha
full kontroll for båtplasser, hvem som ligger der og hva som er ledig. Videre
skal det være mulig for brukere å kunne logge seg inn for å bestille båtplass
eller si opp båtplass, pluss mye mer. Vidar Skoglund ble oppfordret til å
maile over til oss et utdrag av de foiler som ble vist for å vedlegge protokollen for med utfyllende informasjon.

Orienteringer

Trygve informerte om følgende:
Fra siste FS-møte:
Utlysing av stillingen som generalsekretær
Det båtpolitiske arbeidet
Informasjon i KNBF – informasjonssjef
Medieavtale Båtmagasinet ev. Båtens Verden
Møte AU om båtforsikring
Jolleforsikringen som det er liten interesse for, - kan falle bort
Reisefordeling til båttinget, - ny ordning
Web-kurs. Lars kunne ikke møte, men med sin databakgrunn vil han ta ansvar for dette.
Jørn delte ut sortert liste fra Brønnøysundregistrene med oversikt over
registrerte båthavner i regionen. Trygve og Lars tok ansvar for de som er i
Finnmark. Asbjørn, Jørn og Knut tok ansvar for de i Troms. I Troms fant vi
39 båtforeninger, - mange av disse sikkert små. Disse ble fordelt mellom
styremedlemmene for å ta kontakt med hensikt å finne ut hva disse er og
om de kan være potensielle medlemmer for oss.

Sak
6/2015

Regnskap
Kasserer gjennomgikk Saldorapport og Resultatoversikt som viste at vi har
god kontroll med økonomien. Fortsatt står det på konto 56.500 kr på bøyeprosjektet som i stor grad skyldes treghet i å sende inn krav og for noen få
bøyer som ennå ikke er satt ut.

Sak
7/2015

Bøyeprosjektet
En tar sikte på å terminere prosjektet 30.08.16. Foreninger som har utestå- Trygve/
Asbjørn
ende fordringer har denne frist, likeså blir det satt samme frist for å få satt
ut de resterende bøyer. Eventuelt ubenyttede midler kan etter søknad tildeles til vedlikehold.
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Lars

Tid/
Frist

Saksinformasjon

Sak nr./
Vedlegg
Sak
8/2015

Sak
9/2015

Sak
10/2015

Sak
11/2015

Sak
12/2015

Sak
13/2015

Ansvar

Tid/
Frist

Trygve

snarest

Hva skjer i regionen
«Tromsdalshavna» ennå på vent
2 nye båtforeninger i 2015, Olderhavna på Finnsnes og Hansnes båtforening. Hansnes båtforening var ute, men nå tilbake. Nå har vi 31 medlemsforeninger i regionen, 101 nye medlemmer. Til sammen 2600 medlemmer.
Det arbeides med å registrere alle båtforeninger i regionen med sikte på å
finne ut hvilke vi ev. kan rekruttere inn i forbundet. Utgangspunkt er oversikt fra Brønnøysundregistrene.
Det har vært avholdt kontaktmøte i Alta.
Jørn orienterte om Kaldfjord Båtforening og overtaking av båthavna av
privat firma.
Årsmøte 2016.
Det tas sikte på å avholde årsmøte i Alta 20. februar. Trygve tar kontakt om
hotell. For å få opp interessen for å møte dekkes reiseutgifter på inntil 2000
kr pr delegat innenfor en ramme på 20.000 kr. Dette må tas med i innkallingen og avtales på forhånd innenfor en gitt frist med påmelding.
Valgkomiteen satt i arbeid.
Strandryddedager
Arbeide for å redusere maritimt avfall.
Aksjonen «Hold Norge rent» har en ansatt og arbeider for å holde kysten
ren. 7. mai er satt av som ryddedag/markeringsdag, - kanskje litt tidlig her
nord. Medlemsforeninger oppfordres til å delta med strandrydding, men
finne sin egen dag som passer lokale forhold. Et godt pr-tiltak for båtfolket
som benytter kysten. Dette bør skje i samarbeid med den enkelte kommune
hva angår materiell og borttransportering av samlet avfall.
Status kommunenes framdrift av avfallsplaner
Det er kommunenes ansvar å registrere alle båtforeninger i kommunen og
hvilke avfallsrutiner en har i den enkelte forening.
Forskjellig løsning i den enkelte kommune og ulik praksis. Noen båtforeninger har hatt besøk fra miljøavdelingen hos fylkesmannen og fått godkjent sin avfallsplan.
Nominasjon til sentrale verv i forbundet
Det var enighet om at de tre som sitter i AU, - president, visepresident og
finansleder gjør en utmerket jobb.
Vedtak: Region Troms/Finnmark innstiller enstemmig til gjenvalg av de tre
som utgjør AU.
Eventuelt
Ingen saker innmeldt.
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