KNBF Region Vest
Møtereferat 1 2017 – lørdag 18. februar 2017
Avholdt i klubbhuset til Draugen Motorbåtforening
Tilstede: Thor Manum (TM), Henry Svendsen (HS), Karl Ivar Larsen (KL), Jørg Eyolf Fagerhaug (JF),
Bjørn Ydse (BY), Magnus Vabø (MV), Roald Stigum Olsen (RO), Jan Inge Kleppevik (JK), Oddbjørn Klyve
(OK)
1-17 Innkalling, saker til eventuelt
Godkjent 3 saker til ev.
2-17 Godkjenning av referat fra forige styremøte
Godkjent
3-17 Høringssvar returordning for kasserte fritidsbåter
JK opplyser at forskrifter er i arbeid og blir sendt ut på høring. KNBF/JK går for den såkalte
bilmodellen. JK ønsker et annet register enn Redningsselskapet som må være offentlig. KL foreslår at
KNBF bør komme på banen med eget båtregister. JK mener at NOR registeret den beste ordningen i
dag. TM er positiv til vrakpant på nye båter. Problemet er alle de gamle båtene som finnes rundt om i
landet. Han støtter opprettelsen av et off. register. Vedtak: TM utarbeider et høringssvar som sendes
ut til styret for gjennomlesning og kommentar.
4-17 Forberedelse til årsmøte Region Vest
Diskusjon om leder av Region Vest bør lede årsmøtet. Vedtak: Styret går inn for at leder leder
årsmøtet. Det ble også diskutert om leder bør velges for 2 år. Vedtektene sier 2 år.
5-17 Rammer for arb. møte strategiplane
Det ble vedtatt at styret samles til et arbeidsseminar på et hotell for å utarbeide strategi
planer/ handlingsplaner. Forslag å bruke 1 dag ev. med overnatting. 2 ulike lokaliteter diskutert.
Tidspunkt mars/april. TM arbeider videre med dette.
Eventuelt
Etter strandrydding i Fjell kommune. Medieoppslag om hvalen som hadde plastposer i
magen. Det ble stilt spørsmål om KNBF skal engasjere seg. TM opplyste at det er opprettet kontakt
med BOF og at det er berammet et møte med BOF kommende mandag. TM tar også kontakt med
Kenneth Bruvik i Vik og Vik. KNBF Region Vest vil engasjere båtforeninger/båteiere til å rydde
strender. Båteiere vil få tildelt plastposer fra KNBF og det arbeides med mottaksapparat med
renovasjonsselskapene. KNBF og fritidsbåteierne ønsker å vise at de tar et samfunnsansvar. RO stilte
spørsmål om KNBF/Norske Sjø. KNBF er eier av navnet Norske Sjø. Til daglig profilering brukes KNBF
begge logoer. Offentlig korrespondanse brukes kun KNBF. Hordnes Båtlag ønsker besøk fra KNBF til
sitt årsmøte. Enighet om at TM og Fender Marine møter
Magnus Vabø
Sekr.

