Referat fra Styremøte
KNBF Region Vest 2015-3
Mandag 31. augst 2015 kl 18:00 – 20:30
Deltakere:

Thor Manum (TM), Henry Svendsen (HS), Magnus Vabø (MV),
Karl Ivar Larsen (KL) via Skype, Jan Inge Kleppevik (JK), Terje Stensletten (TS),
Roald Stigum Olsen (RO)
	
  

17-15

Åpning/Mrk til innkalling. Saker til eventuelt
Åpning/innkalling godkjent. 1 sak til ev.

18-15Godkjenning av møtereferat 2-2015
Referatet godkjent
19-15 Status relevante høringer og post
TS opplyste om at strandsoneplanen i Sunnhordland har vist seg å bestå av 2 paralelle
planer. Kystsoneplanen og regional kystssoneplan hvor strandsoneplanen fremstår som
mer konkret enn kystsoneplanen.
JK etterlyser ivaretakelse av gamle nøst. Tiltak som næring i naust eks. rorbu ol. RO
opplyser at rorbu er blitt misbrukt ved at mange rorbueiere har tatt seg til rette og ikke
fulgt retningslinjene. KNBF bør foreslå å stimulere rorbu kjøreregler mot myndighetene.
Vedr. kystsoneplanen får TM og TS styrets fullmakt til å sluttføre bemerkninger til
planen. POST: Ingen saker som berører Region Vest. TM opplyser at fullmakt for å
hente ut rekomanderte sendinger er godkjent av Posten Norge.
20-15 Status samarbeid Bergen kommune
RO opplyser at det ikke har skjedd fremgang med å danne et småbåtutvalg. Politikken i
Bergen har vært urolig noe som har påvirket arbeidet med å få dannet et småbåtutvalg. JF
og RO vil derfor vente til etter valget med å ta kontakt med politikere igjen. Det legges
også til at politikere har liten interesse for båtliv. Leieintekter som Oslo krever inn fra
båtforeninger brukes til drift av småbåtutvalget i Oslo området. TM: Prismodell i Bergen
luftet for Store Lungegårdsvann, men det har ikke skjedd noe så langt. Miljø:
Orientering om møte med BOF. MV og TM møtte her. BOF NGRI Fjellvar og KNBF er
samarbeidspartnere. Søknad om økonomisk støtte for å ta hånd om «herreløst boss» er
ivaretatt av BOF. Forslag om å produsere poser som båteiere kan samle boss i under
strandhugg. Posene blir hentet av BOF på faste oppsamlingsplasser i skjærgården. TM
har vært i møte med Landro/BOF. Her ble forsterkning av KNBF bøyer diskutert. Bøyene
vil bli utskiftet med bedre kjetting og endret konstruksjon. BOF påtar seg arbeidet med
dette. FS behandler dette på neste møte for å koordinere dette for hele landet. Region
Vest har fått en oversikt fra BOF på hvor mange bøyer som er utlagt samt deres posisjon.
Det må riktig nok en kvalitetssikring til av posisjonene, noe som BOF vil gjøre ifm årlig
sjekk av bøyene.

21-15 Status økonomi
HS opplyser at Region Vest har god økonomi. KL, TM og HS lager en prosjektanalyse
for verving av båtforeninger i Sogn og Fjordane
22-15 Status KNBF sentralt
TM tok imot bestilling av profilbekledning og størrelse.
23-15 Rekruttering i S&F
KL og KÅ lager liste over båthavner i Sogn og Fjordane og planlegger møter med
utvalgte båtlag for verving til medlemskap i KNBF.
24-15 Møte med FS og sosialt samvær 19/9
FS har møte i Bergen 18-20. september. 19/9 er styret i Region Vest invitert til
utflukt og sosialt samvær.
25-15 Sak fra OK «sikring av uthavner»
Region Vest vil her samarbeide med BOF. BOF har apparat for å betjene uthavner
og gjør dette i stor utstrekning i dag. RO opplyser at mange perler langs kysten nå er i
ferd med å gro igjen. KNBF vil be medlemmene om å rapportere behov for rydding i
uthavner.
26-15

Eventuelt
Båtliv i politikken. RO har lest igjennom partiprogrammene og hva partiene skriver om
båt og kystkultur. Det er funnet noe om dette hos noen partier, men vagt formulert for
båteiere. RO minner om at Bergen/Vestlandet er Norges største båtfylke. Enighet om at
søkeord «kommunepolitikk» legges ut på KNBFs regionssider.

Ref. Magnus V

