Referat fra Styremøte
KNBF Region Vest 2016-1
Tirsdag 24. mai 2016 kl 18:00 – 20:00
Deltakere:

Thor Manum (TM), Henry Svendsen (HS), Magnus Vabø (MV),
Karl Ivar Larsen (KL), Jan Inge Kleppevik (JK), Jørg Eyolf Fagerhaug (JF), Per
Eikeseth (PE) Roald Stigum Olsen (RO)

1-16

Åpning/Mrk til innkalling. Saker til eventuelt
Åpning/innkalling, godkjent. 2 saker til ev.

2-16

Godkjenning av møtereferat 6-2015
Referat godkjent

3-16

Høringer og post
Ingen saker. PE etterlyser KNBF Vest syn på bro til Lerøy, Sund kommune. Går vi inn
for fast bro eller hev og senkebro.

4-16

Status kommunalt samarbeid og BOF
Småbåtutvalget. JF opplyste at det er berammet et møte med kommunen og KNBF om
1 til 2 uker. TM opplyste at strandryddedagen ble gjennomført 29/4. 2 båtforeninger
deltok, Hjelmås båtlag og Draugen motorbåtfoening. KL opplyste at det også var
avviklet strandryddedag i Sogn og Fjordane.

5-16

Status økonomi
Kasserer Henry Svendsen opplyser at vi har god økonomi

6-16

Status fra sentralt
Båttinget avviklet en god politisk debatt. Hoyre, Fremskrittspartiet og Arbeiderpartiet
møtte. Ingen andre partier møtte eller svarte på invitasjonen fra KNBF. Endring av
vedtektene ble godkjent på Båttinget. Båttinget viser at KNBF er på rett vei og økende
medlemstilslutning. Det er 22 søkere til den utslyste stillingen som generalsekretær. 4
søker har vært til intervju . 2 søkere er nå aktuelle. Flytevest påbud ingen endring
denne sesongen. PE påpeker at kun 3 partier støtter båtlivet. Havarikommisjon for
fritidsbåtulykker ingen fremgang. Samarbeid med Båtens Verden. KNBF har her fått
en meget god avtale.
Rekrutering i Sogn og fjordane
KL melder at det er blitt avholdt 3 møter. 75 båtlag er registrert. 11 båtlag er medlem i
KNBF. Det er utsendt vervemateriell. Viktig at vi følger opp med info i tiden
fremover. Felles møter er ikke veien å gå om vi ønsker å nå ut til båtlagene. Båtlagene
må følges opp enkeltvis og effektiviseres. Bøfjord Båtlag fikk i vinter skade på
havneanlegget. Båtlaget er svært fornøyd med skadeoppgjøret fra Fender Marine.
Regionen
Årsmøtekoblinger hvor KNBF og Fnder Marine er med er viktig for å profilere. Vi har
mottatt utmelding fra Sandvikens Motorbåtforening fra 2017. Forslag om at vi fordeler

7-16

8-16

9-16

arbeidet med å holde kontakten med de enkelte båtforeninger i styret. Hordnes
Båtforening. RO kontakter styret for å profilere KNBF. Dersom Hordnes driver
kommersielt kan de ikke søke om momskompensasjon. Havneperler som kan
profileres i BV etterlyses. Norheimsund kan være aktuelt. TM følger opp her under
havnedagene
Eventuelt
TM arbeider med profilartikler. Ryggsekk med logo ønsker han å fremme på neste
Forbundsstyremøte. Han spør samtidig om Region Vest vil betale deler av dette?

Ref. Magnus V

