Referat fra Styremøte
KNBF Region Vest 2015-6
Lørdag 27. februar 2016 kl 12:00 – 13:00
Deltakere:

Thor Manum (TM), Henry Svendsen (HS), Magnus Vabø (MV),
Karl Ivar Larsen (KL), Jan Inge Kleppevik (JK), Jørg Eyolf Fagerhaug (JF),

46-15

Åpning/Mrk til innkalling. Saker til eventuelt
Åpning/innkalling, godkjent. 3 saker til ev.

47-15

Godkjenning av møtereferat 5-2015
Referat godkjent

48-15

Forberedelse til Årsmøte
TM orientete om gjennoføringen av Årsmøte

49-15

Deltakelse på Båttinget
Vedtak om at JEF og KL deltar på Båttinget 22-24 april 2016

50-15

Status prosjekt rekruttering i S&F
Vedtk om at det foretaes en vervekampanje i S&F 7 og 8. mars 2016. KL arbeider
kontinuerlig med verving av båtforeninger i fylket. Mange båtforeninger viser
desverre liten eller ingen interesse.

51-15

Eventuelt
JK opplyser at instilling til valg i Arbeidsutvalget er klart. Utlysning av stilling som
generalsekretær ligger nå ute. I 2015 har KNBF hatt 2 semiarer som må betegnes som
vellykket. JF mener at bruk av ordet «revitalisering» ikke er rett i formuleringen vedr
Handlingsplanen for Region Vest. JF opplyser at abeidet med Småbåtutvalget nå
utabeider et kompendium etter modell fra Oslo. Det planlegges et møte med miljøsjef
Håvard Bjordal i Bergen Kommune om dette.

Ref. Magnus Vabø
30-15 Status samarbeid Bergen kommune
RO melder at det ikke har vært fremgang i arbeidet. Dette skyldes politisk skifte av
Byråd. Det er uklart hvem som håndterer utvalget. Trolig er fordelingen ikke utført.
Harald Schelderup burde kontaktes. Men vi må gi politikerne tid til å etablere seg.
31-15 Status økonomi
Kasserer HS melder om god økonomi. Båtopptelling for Bergen kommune føres opp
med egne poster for del 1 og 2 og Avfallsplaner.

32-15 Status KNBF sentralt
JK orienterte om sitt arbeid med å arrangere et seminar i Stortinget. Tema Sikkerhetog Havarikommisjon for småbåter. Møtet er berammet til 10. november. På siste
Forbundsstyremøte ble det bl.a. gjennomgått utlysningstekst til ny generalsekretær og
planlegging av Båttinget i 22-24 april 2016. Båtdiesel: Venstre vil øke avgiften på
«avgiftsfri» diesel. Båteiere må ikke straffes for dette. KNBF bør arbeide videre med
dette. JK opplyser at han har tatt opp dette politisk. AU har gitt Endre Solvang i
oppdrag med å arbeide videre med dette. Om Venstre lykkes med å øke veiavgiften må
dette ikke ramme båteierne. TM og president Egil Kr. Olsen skal samarbeide om en
tekst for dette. Brev fra valgkomiteen om forslag til kandidater. Styret i Region Vest
ønsker at president og visepresident fortsetter.
33-15 Rekruttering i S&F
KL orienterer om at 65 båtlag er registrert. 23 båtforeninger er notert med adresse og
kontaktinfo. Kjell Åsnes har ikke klar sin opptelling. KL opplyser at han trolig må ta
seg av 3 del av opptellingen. Han opplyser videre at Fylkesmannen ikke er villig til å
utlevere info. Ca 2/3 av båtlagene er nå opptelt. TM og KL lager vervebrev til
båtlagene i S&F. Her tilbyr KNBF å møte til styremøter/Årsmøter om det er ønskelig
for mer info.
34-15 Aktuelle Regionssaker
Nedleggelse av RSS kontor i Florø. RO ønsker at vi bør forsterke ordlyden i vår protest
mot nedlegging. Forsikringsprofilering Norske Sjø. Brev om opplysninger fra
medlemmene må ikke forekomme. Spørsmål om Fender Marine har misbrukt
medlemsregisteret. TM tar dette opp i Mediakomiteen. Medlemsfordeler må synliggjøres
bedre. Norske Sjø må også få sin logo på utsendte fakturaer. TS etterlyste
Besiktigelsesmennene sin intrigitet. Det åpnes nå for provisjon til besiktigelsesmenn om
de klarer å verve forsikringstakere
35-15
Det planlegges julebord for styret i Region Vest med følge11. desember. Møter i 2016
taes etter hvert. Noen ønsker likevel faste dager. Mandager er aktuelle møtedager.
Valgstyreleder Kjell Dønheim har rundet 70 år. TM markerer dette. Dønheim inviteres
også til vårt julebord
Ref. Magnus V

