Referat fra Styremøte i KNBF Region Sør – Ryggstranden Båtforening
Onsdag 22. mai 2019 Kl. 1800-2030
Tilstede:

Inge, Hege, Ove, Arne Henry, Kjell A, Jan Petter, Tor og Per.

Forfall:

Paul

Saksliste:
20/19

Godkjenning referat forrige styremøte
Vedtak: Godkjent uten merknader

21/19

Økonomi status
Vedtak:

Regnskap blir ettersendt. Til sammen har vi kr 103.000,- på konto + et ikke utbetalt
tilskudd på kr 15.000,-

22/19

2 stk nye medlemsforeninger
Straumen Båtlag, Skjoldastraumen 4 April 91 medlemmer
Vikevåg Båtforening, Vikevåg 16 April 101 medlemmer

23/19

Rapport verve, medlems og pleiekomite
Orientering:
Steinesvågen, Reistad Båtforening, Judaberg Båtforening på Finnøy er på glid Jelsa
Båtforening og Nedstrand Båtforening har fått informasjon og er interessert. Paul og Tor
planlegger en verveaksjon juni. Det jobbes med båtforeninger i Indre Ryfylke og NordRogaland dette året

24/19

Bøyeprosjekt. Har vi kontrollert noen bøyer i forhold til plan.
Bestemme møte med dykkerklubber som sjekker bøyer
Orientering:

25/19

Stand på Stavanger Båtmesse. Bør vi ha fast deltakelse på Stavanger Båtmesse
Vedtak:

26/19

Under diskusjon og arbeid. Diskusjonen gikk mye på utforming av de loddene vi bruker
i dag og at disse ikke er optimale. Det planlegges å inspisere og dokumentere alle
bøyene i 2019

Deltakelse på stand bør forberedes godt. Vi bør få bedre utstyr til stander. KNBF sentralt
bør kunne skaffe slikt til veie. Styret var enige om at på Stavanger Båtmesse bør vi være
fast deltakere.

Riskadagene med sikkerhets dag. Status
Orientering: Redningsskøyten kommer hvis de ikke er på oppdrag. Generelt synes styret at
Redningsselskapet er lite positive til å stille på Riskadagene, spesielt mht Elias båtene.
Maritim låner ut diverse sikkerhetsutstyr. Det bør arbeides sentral med å få nødetatene til
å stille på slike arrangement. Røde Kors stiller med ambulanse. Flere fra styret stiller på
dette bl.a. Inge, Per og Kjell.

27/19

Strandrydde dag. Hva har vi vært med på
Orientering: Ryggstranden Båtforeningen deltok i strandryddedagen

28/19

Eventuelt

29/19

Bestemme neste møte

Neste møte fredag 23. august 2019 kl 18:00 fra Stavanger. Dette blir en kombinasjon md «teambuilding» og
styremøte om bord i Riskafjord. Vår eldste rutegående båt
Regionstyret takker Ryggastrand Båtforening for lån av klubbhus

Møtet hevet kl 20.00

Arne Henry Grottvik (sign)
Referent/Styremedlem

