KNBF Region Vest
Møtereferat 2 2016 – 29. september 2016
Sted i klubbhuset til Draugen Motorbåtforening
Tilstede: Thor Manum (TM), Jan Inge Kleppevik (JK), Henry Svendsen (HS), Per Rune Eikeseth (PE),
Karl Ivar Larsen (KL), Roald Stigum Olsen, (RO), Jørg Eyolf Fagerhaug (JF), Bjørn Ydse (BY), Magnus
Vabø (MV), Terje Stensletten (TS) var med på telefon i en del av møtet

10-16 Innkalling, saker til eventuelt
Innkalling godkjent 3 saker til eventuelt
11-16 Godkjenning av referat fra forige styremøte
Referat godkjent
12-16 Relevante høringer og post
Post: Faktura fra Solstrand blomster. Blomster som ble sendt til Kjell Åsnes på 80 års dagen.
TM orienterte om hørings møte med Bergen Kommune vedr. utfylling av Store Lungegårdsvann.
Utfyllingen skal gi plass for bybane mot Fyllingsdalen og vare i 2 år. Utfyllingen vil berøre Draugen
Motorbåtforening. I beste fall vil båthusene på sør bestå. Planene kan også tolkes som at Draugen
må flyttes. Da kan planene til Fagetaten som arbeider med gangvei langs sjøkanten føre til at
Draugen må flyttes vestover og lokaliseres ved Neptun Motorbåtforening. Det er flere saker vedr.
flytting av Draugen som ikke er avklart. Bl.a. landplass og bygging av molo for å skjerme for
østavinden. TM tror at det er siste sesongen for Draugen slik vi har det i dag. Draugen
Motorbåtforening vil føre saken videre og ev. engasjere KNBFs Båtadvokat. Når utfyllingen av sjøen
for bybanen er avsluttet vil «Ren Havn» fortsette med å fylle ut i Store Lungegårdsvann for å tildekke
bunnen med hensyn til å hindre spredning av miljøgifter. Dette arbeidet er et samarbeidsprosjekt
mellom Bergen Kommune, Bergen og Omland Havnevesen og Miljødirektoratet.
13-16 Kommunalt samarbeid og BOF
Arbeidet med å opprette et Småbåtutvalg har stoppet opp. Vi vet ikke hvordan vi skal få
Bergen Kommune i tale. Anna Elisa Tryti har blitt kontaktet, men ikke svart på vår henvendelse. RO
opplyser at Tryti er interessert i båtlivet. Miljøsjef Håvard Bjordal i Bergen Kommune opplyser i en
Epost
«I henhold til avtalen skal dere også rette opp registreringsrapporten før prosjektet formelt
avsluttes. Kanskje er det da hensiktsmessig at dere for låne min perm med notater in mange
innsendte opplysninger.»

Diskusjon om båtpolitiske forslag som bør fremmes til neste kommunevalg. Vi bør sende inn forslag
innen 1-2 år i forkant. Vedtak om at etter neste stortingsvalg må Region Vest arbeide aktivt for å
påvirke partiene til å ta med båtpolitiske saker i sine programmer. Båt og kystkultur. Endre Solvang
kontaktes for å komme med innspill. Forslag om at Solvang, Ydse, Tangedal og Landro danner en
programkomite. Avfallsposer til bruk for båteiere som ønsker å samle søppel i strandkanten ble
presentert. TM etterlyser et skriv om hva båteierne skal gjøre med avfallsposene når de er fylt opp.
14-16 Økonomi
HS opplyser ar Region Vest har en god økonomi. Søknad fra et medlem i Bøfjord Båtlag om
dekning av reiseutgifter for deltagelse på Besiktigelsesmannskurs vedtatt innvilget. Kurs blir først
avholdt i 2017. Slike søknader behandles individuelt og kan derfor ikke påregnes. Forslag om at det

arrangeres Besiktigelsmanns- kurs i Bergen. Krav fra forsikringsselskapene om at bryggeanlegg må
besiktiges en gang i året diskutert. Det betyr at båtforeningene må leie inn dykker for inspeksjon.
Mange båtforeninger har egne medlemmer som dykker for å utføre dette. Forslag om at det
anskaffes ROV for fjerrnstyrt inspeksjon diskutert.
Terje Stensletten ble kontaktet på telefon. Han ber om at hans Epost blir endret. Han opplyser videre
at han nå arbeider med en gjennomgang av medlemskartoteket for oppdatering. Han planlegger å
sende ut info til båtforeningene og tilbyr å møte for å orientere om KNB og medlemsfordelen. Dette
arbeidet vil starte opp nå og vare frem til sesongstart 2017. TM opplyser at om det er behov for
assistanse så må han ta kontakt. Profilartikler kan bestilles om ønskelig. TS vil også kontakte
medlemsforeninger for å holde kontakten.
15-16 Status sentralt
JK opplyser at Magdalene i sekretariatet slutter ved årsskiftet. Bøyeprosjektet. Region øst og
region vest har fått til vedlikeholdsprogram. Rogaland arbeider fortsatt med dette. KNBF Region Vest
har ikke økonomi for vedlikehold av bøyer. Forslag om økning av avgifter på drivstoff med opptil kr.
5,- pr. liter får konsekvenser. Det er særlig utkantstrøk som blir skadelidende mener JK. KNBF sitt IT
anlegg er dårlig tilpasset behovet til organisasjonen. Det er nå ansatt en IT konsulent. Han får som
oppgave å få ned kostnadene. Intregasjon er målet. Programmet vi har i dag er rett og slett ikke godt
nok. RO opplyser at hans båtforening (Bergens Motorbåtforening) nå har skrotet programmet
Havmann. De har anskaffet seg programmet Havneweb som er en ny aktør fra Tønsberg. Salhus
Båtlag har tatt i bruk dette programmet. Jørg Eyolf Fagerhaug valgt til forsikringskontakt for Region
Vest. KL orienterte fra FS møte på Kiel fergen. Det ble etterlyst kopi av referatene på FS møter.
Vedtak TM sender ut referatene til alle styremedlemmene i Region Vest. Det er vedtatt på siste FS
møte at KNBF logoen også skal inneholde Norske Sjø symbolet. Vedtaket er innført.
16-16 Rekruttering i S&F
KL opplyste at Stryn båtforening nå er medlem i KNBF. Han mener at regelmessig info til
båftoreninger for medlemskap har en god virkning. Larsen følger opp flere båtforeninger med besøk i
løpet av høsten. JK refererte fra møte med Klima og miljødepartemanget. Skroting av båter og
oppsamling av spylevann ved vasking av båtbunn var noen av sakene som ble tatt opp. Det er enighet
om at et nasjonalt båtregister må komme på plass. NOR registeret er et godt valg i såfall. Også
forsikringsselskapene kan være aktuell. KNBF ønsker ikke å drifte et båtregister.
17-16 Regionen – rekrutere og beholde
Endre Solvang ønsker å være tilstede på regionsmøter. TM orienterte om deltagelse på
Strandebarm Båtlags jubileum. TM hadde en liten KNBF stand og interessen var stor. RO har blitt
kontaktet av Hordnes Båtforening for ev. medlemskap. TM og RO møter på førstkommende
styremøte i Bårforeningen. RO opplyser også at det er fremmet et utvidet
Redningsvest påbud. Kommer til å gjelde alle fritidsbåter. Dette er ikke et departemangs forslag.
Stortinget kan vedta dette.
18-16 Eventuelt
JK ber om at dag for julemøte i styret Region Vest. Vedtak: Fredag 9. desember i klubbhuset
til Draugen. Vedtak også om at Kjell Åsnes inviteres med overnatting. Han tildeles fortjeneste nål
under møtet. Enighet om at det avholdes et nytt styremøte i månedsskiftet nov/des. Det opplyses
om at «Årets båtdag» som ble avholdt i Oslo i høst var landsdekkende. TM vil planlegge et
tilsvarende båtdag i Region Vest til neste år
ref.
Magnus Vabø
Sekr.

