Referat fra Styremøte
KNBF Region Vest 2015-2
Mandag 4. mai 2015 kl 18:00 – 20:15
Deltakere:

Thor Manum (TM), Henry Svendsen (HS), Magnus Vabø (MV),
Karl Ivar Larsen (KL), Oddbjørn Klyve (OK), Jan Inge Kleppevik (JK)
	
  

7-15 Åpning/Mrk til innkalling. Saker til eventuelt
Åpning/innkalling godkjent. Ingen saker til ev.
8-15 Godkjenning av møtereferat 1-2015
Referatet godkjent
9-15 Status relevante høringer og post
Fylkesmannen, vern av marine områder i Hordalad:
Varsel om oppstart av verneplan for Ytre Hardanger, Korsfjorden og Lurefjorden.
Forslag om forbud mot bygging av kaier herunder flytekaier nøst mm. i strandsonen som
også utvides til å gjelde inntil 2 meter utover fra vannkanten. Noen steder er dette justert.
JK opplyser at kommunen i Sund går imot planen og abeider for å få opphevet planen.
Styret diskuterte forslaget og mener at å nekte bruk av bunntrål er et bedre virkemiddel.
Planen er med på å båndlegge hele områder for innbyggerne. De berørte stedene gir store
begrensniger for beboerne til å bruke strandsonen. TM og PE utarbeider forslag til
hørings- svar. TM sender link til verveplanen til alle styremedlemmene. Det er kort
svarfrist som er 20. mai.
Synspunkter fra styremedlemmene må derfor komme snarest.
Bergen Kommune, kommuneplanens samfunnsdel 2030:
TM orienterte om planene og lager et utkast til svarbrev. JK opplyser at gjesteplasser for
båtfolk ikke er tatt med.
10-15 Status samarbeid Bergen kommune
Arbeidet med å danne et Småbåtutvalget. ikke behandlet
Arbeidet med å registrere båtforeninger og kaier/fergekaier
MV orienterte om arbeidet. Opptelling skal være ferdigstilt innen 1. juni. JF og MV
holder nå på med å registrere de siste båtforeningene som ikke ble talt opp i høst.
Miljø Ikke behandlet
11-15 Status økonomi
Kasserer HS orienterte om økonomien som betegne som god
12-15 Status KNBF sentralt
Endre Solvang fortsetter som fungerende generalsekretær på ubestemt tid. Geir Giæver
fra Trondheim er ansatt i sekretariatet som kommunikasjonssjef. Bjørn Bakke er nå med

i utvalget som arbeider med politisk arbeid. Regionsleder i Nordvest, Kristian Tornes,
får ansvar for bøyeprosjektet på landsbasis. Han starter med arbeidet å registrere
plasseringen av bøyene. Han er orientert om at det er BOF som kjenner plasseringen i
Region Vest. Sekretariatet vil bli evaluert til høsten. TM orienterte om saker til
behandling i FS.
13-15 Etablering av prosjekt rekruttering i S&F
TM fremla utkas til søknad om prosjektstøtte for opprettelse og kostnader med å
drive vervefremstøt i S&F. Det arbeides med å opprette et avdelings styre under Region
Vest i Sogn og Fjordane. Leder blir Karl Ivar Larsen. Det forventes at det oppnevnes 2-3
medlemmer til avdelingen. Denne arbeidsgruppen skal drive målrettet vervekampanje.
KL får i oppgave å kalle inn til et møte i Førde for medlemmer i KNBF og interesserte
båtforeninger for å få valgt styremedlemmer til avd. S&F. Møtet skal også planlegge
verveprosessen videre. Verveprosessen er tidsbegrenset og vil bli evaluert. Det vil bli
utarbeidet et rammeverk etter første møtet. Tidligere styremedlem Kjell Åsnes vil bli
kontaktet, da han har sagt seg villig til å hjelpe til. Det er viktig at vi promoterer
«Kollektivt medlemskap» KL undersøker om det er egnete lokaler som KNBF kan
låne/leie i Førde.
14-15

Arbeidsgruppe FS møte i Berge i september
TM og PE arbeider med planleggingen. Det opplyses at det er innhentet pristilbud
fra flere hoteller.

15-15

Profilering av regionen/artikkel i «Fritidsbåten»
TM lager forslag til artikkel. Reportasje fra Kleppe Båtlag aktuelt som artikkel.
TM ber også alle styremedlemmene om å fotografere båthavner, båtliv og andre relaterte
motiv for bruk på den nye webben som er under utarbeidelse.

16-15

Eventuelt
TM minner om strandryddedagen 9. mai. KNBF støtter tiltaket og oppfordrer alle
medlemsforeningene å delta.

Ref. Magnus V

