KNBF Region Vest
Møtereferat 3 2016 – 25. januar 2017
Avholdt på Hotel Neptun kl. 15:00
Tilstede: Thor Manum (TM), Henry Svendsen (HS), Karl Ivar Larsen (KL), Jørg Eyolf Fagerhaug (JF),
Bjørn Ydse (BY), Magnus Vabø (MV), Terje Stensletten (TS)

19-16 Innkalling, saker til eventuelt
Kommentar: Dato for Årsmøte i innkallingen må vedtaes av styremøtet. Det er behov for
innkjøp av skriver til MV sitt arbeide med Småbåtregistrering til Bergen Kommune. Innkalling
godkjent 1 sak til eventuelt vedr. miljø.
20-16 Godkjenning av referat fra forige styremøte
Forrige møtereferat har fått ref. nr. 3-16. Rett ref. nr. er 2-16. Dette vil bli ettet opp. Referat
så godkjent.
21-16 Relevante høringer og post
Post: GC Rieber varsler ønske om utbygging av marinaen sin i Solheimsviken. Svarfrist 31.
januar. TM svarer. Høringsutkast vedr Bybanens reguleringsplan. Draugens landareal for vinteropplag
må rives for å gi plass for riggområde. Flytekaier blir ikke berørt. Arbeidet med strandpromenade
langs Draugen er satt på vent.
22-16 Årsmøte Region Vest
Vedtak: Årsmøte avholdes 18. februar 2017 kl. 13:00 i Draugen klubbhus sine lokaler. Det er
meldt en del utskiftinger i styret. Enighet om at styret møtes i kl. 12:00 for å forberede Årsmøtet.
Årsmeldingen vil bli sendt ut til styret i forkant av innkallingen for gjennomgang og eventuelle
rettinger av ordlyden. Handlingsplan for 2017 gjenomgått. Enighet om at Region Vest oppretter et
prosjekt «Småbåtutvalg» som ledes av Jørg Eyolf Fagerhaug med adr. jorgeyolffagerhaug@gmail.com
Det oppfordres til aktivt å bruke visepresidenten når det foretaes besøk i båthavner og verving. BY
opplyste at enkeltmedlemmer i KNBF i liten grad blir tatt med i arbeidet til forbundet. Vedtak om at
MV kan gå til innkjøp av laserskriver for bruk i arbeidet med småbåtregistreringen.
23-16 Økonomi
HS gav en orientering og opplyste at vi er innenfor budsjettet. Prosjektmidler har vi brukt en
del av på vervearbeidet i Sogn og Fjordane.
24-16 Møte med AU
Styret i Region Vest forberedet seg til møte med AU ette styremøtet.
25-16 Eventuelt
1 sak som ble behandlet underveis
Magnus Vabø
Sekr.

