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

Sak nr./
Vedlegg

Telefonstyremøte
Torsdag 18. mai 2017
Trygve Paulsen, Asbjørn Sandbakk, Lars Hustad, Knut Isaksen, Tore N. Berg,
Jørn Fjellsaune, Odd Arne Skoglund
Asbjørn Sandbakk
Jørn Fjellsaune

Saksinformasjon
Innledning
Regionleder ønsket alle i regionstyret velkommen til styremøtet

Sak 1/2017 Orientering v/Trygve
Salangen Båtforening legges ned. Ny båtforening i Salangen vil bli etablert.
Bøyene som er lagt ut i regi av KNBF,s båtforeninger må sjekkes. Uhell med
båt som har rekt i land. Spørsmål om hvem som må pålegges ansvar for
dette. Båteier, KNBF eller den enkelte båtforening som har satt ut bøyene?
Regionen har en del ubrukte midler fra bøyeprosjektet. Båtforeninger kan
søke om dekning til vedlikehold av disse midlene. Hvordan dette kan fordeles må utstå til en får bedre oversikt over behov. Noen båtforeninger får
hjelp til dette fra nærliggende aktører som fiskerioppdrett.
IT-konsulent mangler oppdateringer på foreninger i regionen. Båtforeninger
oppfordres til å sjekke at opplysninger som ligger inne sentralt er riktige.
Styremedlemmer i regionen må oppdatere sin profilstatus med bilde.
Besiktigelsmannskurs i oktober mnd.
Årsmøte i regionen avholdes i Harstad lørdag 3. februar 2018. Asbjørn ordner med lokalitet i Harstad.
Trygve lager info-brev til foreninger i regionen
Sak 2/2017 Hva skjer i regionen?
Inger nye foreninger sør i regionen v/Asbjørn.
Strandryddedag i Harstad. Ser ut til å gå bra. 7 båtforeninger i Harstad engasjert med rydding i sine nærområder i byen 20. mai.
Strandrydding i Hammerfest 7. juni, Kaldfjord 2o. mai. Hasvik Båtforening
har strandrydding senere i sommer.
Sak 3/2017 Økonomi/regnskap
Lars orienterte om status som viser at regionen har god oversikt og økonomi under kontroll.
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Sak 4/2017 Miljø
Ny miljøfolder er gitt ut. Kan bestilles fra forbundet sentralt.
Båtens Verden: Fast spalte « miljøhjørnet».
Sak 5/2017 Eventuelt.
Lars: Maritim verneplan i Hasvik kommune legger mange begrensninger for
aktiviteter i strandsonen. Gir mange begrensninger i et stort område for div.
fortøyninger blant annet for fiskeriaktiviterer. Fredning helt inn til fjæresteinene. Vekker mange reaksjoner i lokalmiljøet.
Det skal være et båtpolitisk seminar i Stortinget 23. mai, tema «Ny vrakpantordning for fritidsbåter».
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