PROTOKOLL
KNBF REGIONSTYREMØTE TROMS/FINNMARK
Sted:
Tid;
Til stede:
Referent:

Telefonmøte
Onsdag 29. Oktober 2014
Trygve Paulsen, Lars Hustad, Asbjørn Sandbakk, Jørn Fjellsaune, Knut Isaksen, Tore
Normann Berg.
Asbjørn Sandbakk

Saksinformasjon

Sak nr./
Vedlegg

Innledning
Regionleder ønsket alle i regionstyret velkommen til styremøtet

Sak
5/2014

Ansvar
Trygve

Div. info
Trygve informerte om følgende:
-21. november FS møte der også nestleder deltar.
-Sak Hasvik Båtforening. Reiseregning Båttinget. Regionen utbetaler beløpet
som blir refundert av forbundet sentralt.
-Brev fra Redningsselskapet som ble sendt KNBF`s medlemmer for å tegne
medlemsskap i RS.
- Tromsdalshavna. Mulig møte 13.11 med deltakelse av Endre fra KNBF
sentralt.
Jørn orienterte om arbeidet med endring av avfallsforskrift. Behov for oversikt over eksisterende båthavner i hver kommune.

Sak
6/2014

Sak
7/2014

Bøyeprosjektet
Fortsatt står det 56.000 kr på konto som ikke er utbetalt pga. manglende
innrapportering, eller manglende krav om utbetaling. Flere foreninger har
ennå ikke fått lagt ut alle bøyene som er tildelt.
Det ble videre diskutert hvem som kan tillegges ansvar dersom det oppstår
skade på båt dersom det oppstår svikt i moring av bøye. Dette bør avklares
juridisk.
Asbjørn orienterte om arbeidet med bøyematrikkel. De fleste bøyene er nå
registrert med posisjonsangivelse.
Hva skjer i regionen, og hva må til for økt aktivitet?
De fleste båtforeningene av en viss størrelse er medlemmer i regionen. Tre
båtforeninger er kontaktet i verveøyemed, uten at det har medført innmelding i KNBF.
På nyåret vil det forsøkt å få til medlemsmøte i Alta Båtforening med sentral
deltakelse fra KNBF. Omkringliggende båtforeninger vil bli invitert, - også
dersom de ikke er medlem i KNBF.
Årsmøteforberedelse. Hva å kombinere årsmøte med et seminar? Årsmøtet
avholdes i Tromsø. Dato fastsettes senere.
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Frist

Saksinformasjon

Sak nr./
Vedlegg
Sak
8/2014

Sak
9/2014

Regnskap
Lars orienterte om status for regnskapet 2014. Alle styremedlemmene har
fått dette tilsendt. Som alltid leverte kassereren et ryddig og godt oversiktlig
regnskap. Styret tok regnskapet til orientering.
Eventuelt
Ingen saker innmeldt.
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