Protokoll fra Styremøte 21. Mai 2015
Sted / Tid:
Til stede:
Forfall:

Riska Båtforening 1900-2100
Sigve Reime, Arnt Heggøy, Tor Stolt, Per Skalleberg, Paul R. Stranden,
Jan P. Andersen, Kjell A. Nilsen og Hege
Ingolf Høie (Sykmeldt) Anette Røberg

Styremøtet i KNBF region Sør ble denne gang holdt på i Riska Båtforenings lokaler
Styremøtet ble åpnet kl. 1900 av leder for KNBF Region Sør
Følgende saksliste ble behandlet på møtet:
17/15 Godkjenning av protokoll fra forrige styremøte
Protokollen fra forrige styremøte ble godkjent av styret uten innvending.

18/15 Økonomi-status 22.05.15
EIENDELER
Omløpsmidler
1900 Kasse
1920 Brukskonto: 3250.21.70111
1921 Bøyekonto: 3201.54.27891 23
1922 Høyrentekonto: 3201.41.99976
1950 Varebeholdning
Sum Omløpsmidler

810,00
297,61
645,75
2 080,86
7 055,00
33 889,22

SUM EIENDELER

33 889,22

EGENKAPITAL OG GJELD
Egenkapital
2000 Innskutt egenkapital
2099 Årsresultat (opptj. egenkap)
Sum Egenkapital

35 961,30
-2 072,08
33 889,22

SUM EGENKAPITAL OG GJELD
33 889,22
Hege har sendt ovenstående oversikt. Styret var enige i kontolisten hun hadde laget. Hege
ser helst at reiseregninger kommer på mail skannet inn og påført riktig konto hvis mulig. Vi
venter på nye bevilgninger fra KNBF siden kontoen nå nesten er tom.
Ansvar: Hege og Sigve
19/15 Verving av nye medlemmer
Vi mangler fremdeles noen av de største båtforeningene i Stavangerdistriktet. Her må en
finne en strategi for å få disse i tale.
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Egersundsområdet er fremdeles jomfruelig område og bør tas hånd om. Dette er det
foreløpig ikke gjort noe med.
Sigve tar seg av gjenværende båtforeninger i Stavangerdistriktet og Paul utarbeider en plan
for Sør fylket
Sørlandet er omtalt i eget agendapunkt.
Det budsjetteres med 4 vervingsmøter som i snitt vil koste Kr.5000.- pr. møte. Dette er ikke
lagt inn i budsjettet for 2015
Ansvar: Sigve og Paul

20/15 Bøyeprosjektet i Ryfylke
Arnt orienterte om status fra Nordfylket. Godkjenningen er i orden. Alt utstyret er på plass.
Arnt kontakter friluftsrådet for å få de ut så raskt som mulig.
Paul har snakket med Ryfylke Friluftsrådet men ikke fått respons. KNBF har en avtale med
Kystverket om å gjøre dette. Kystverket Region Vest sier at de ikke har kapasitet til dette på
vestlandet. Endre Solvang vil ta dette opp igjen med Direktøren i Kystverket. Det er også blitt
tatt kontakt med Kystvakten som også kan gjøre dette.
Alt utstyr for å sette de ut er nå på plass hos Paul.
Ansvar: Paul, Arnt/Tor
21/15 Prosjekt Sørlandet
Jan P har sendt forespørsel til Fender Marine om støtte til å trykke opp brosjyre som han selv
har laget. Dette har han ikke fått respons på. Denne er blitt sendt til en rekke båtforeninger.
Han vil så ta kontakt med de foreninger som har fått tilsendt brosjyren for å lodde
stemningen.
Styret ba Jan P om å ta kontakt med den nye media mannen (Geir) i KNBF om å få de til å
trykke opp brosjyren som kan brukes i denne kampanjen.
Styret satser på å prøve å få arrangert møter med listen som Jan P har laget, i August
Materiellet til disse møtene må være klart før møtene blir satt i gang.
Norske sjø har ikke stilt på de siste messene noe som bør gjøres noe med.
Ansvar: Jan P, Paul og Endre
22/15 Messer
Det er Riskadagene 6. og 7. Juni. Knbf vil ha egen stand utenfor Klubbhuset
Ansvar: Paul og Sigve
Det ble tatt opp om en kan finne på nye måter å promotere KNBF da responsen er liten når
en står på stand. Sigve tar kontakt med KNBF media for forslag.
Ansvar: Sigve
47/14 Eventuelt
Hans Ingolf Høie er syk og ligger på sykehjem på Ålgård
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Koret han er med i skal synge og KNBF skal overrekke en fortjeneste nål fra KNBF av Sigve
eller Egil Olsen den 4. Juni 2015
Per Engen og Svein Stensland vil få overrekt en KNBF fortjeneste nål på Riskadagene på
Søndagen av Egil/Sigve.
Neste møte:
Tirsdag 25. August fortrinnsvis i Nordfylket. Arnt finner sted
Per Skalleberg
Sekretær Region Sør

Side 3 av 2

