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

Sak nr./
Vedlegg

Telefonstyremøte
Torsdag 14.12.17
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

Ansvar

Trygve

Sak 6/2017 Regionårsmøtet avholdes i Harstad 3. februar 2018. Møtested Thon Hotell
Jørn sørger for å lage varsel om årsmøtet som sendes ut til båtforeningene.
Trygve starter med å lage årsmelding. Lars sørger for å få med regnskap og
Jørn lager melding ang miljøarbeid. Årsmøteramme settes inntil kr. 50.000,Årsmøtet må koordineres med hurtigbåtrutene Tromsø – Finnsnes.
I tillegg til årsmøtesaker kunne det være aktuelt med nytt fra KNBF sentralt,
og om havneutbyggingen på Finnsnes v/Terje Konradsen og i Hammerfest
v/Tore N. Berg. Asbjørn tar kontakt med Terje.
Sak 7/2017 Økonomi/regnskap
Lars orienterte om status som viser at regionen har god oversikt og økonomi under kontroll. Likvid midler 132.299,- inklusiv midler på bøyeprosjektet
kr. 36.333,-. Det gis mulighet til å søke om midler til ettersyn/vedlikehold ab
bøyer.
Sak 8/2017 Hele styret er på valg. Dersom en fortsetter med å avholde årsmøte 2.hvert
vil det medføre at hele styret vil være på valg i følge vedtektene. Det vil
være uheldig å skifte ut hele styret. Dette kan bøtes på med at noen fra det
avgående styret tar gjenvalg for en ny 2.års periode. Trygve videreformidler
til leder av valgkomiteen dette.
Erfaringer med årsmøte 2.hvert år skal evalueres. Mulig årsmøtesak.

Sak 9/2017 Eventuelt.
Dessverre har Kasfjord Båthavn meldt seg ut av KNBF. Båthavna hadde ikke
søkt om midler av momskompensasjon.
Harstadbotn Båthavn fikk avslag på sin søknad om momskompensasjon på
grunn av at dagens vedtekter ble underkjent.
Lars orienterte om at verneplan for Loppa er oversendt departementet.
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