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

Sak nr./
Vedlegg

Telefonmøte
Onsdag 27.10.16
Trygve Paulsen, Lars Hustad, Asbjørn Sandbakk, Jørn Fjellsaune, Knut Isaksen.
Tore N. Berg
Asbjørn Sandbakk
Jørn Fjellsaune

Saksinformasjon

Ansvar

Jørn ønsket velkommen til møte med en tidsramme på 1 time

Sak
4/2016

Forsikringskontakt
Norske Sjø skal avholde kurs for forsikringskontakter 18. november og ønsker at hver region oppnevner en som kan være forsikringskontakt. Blant
styremedlemmene var det stor usikkerhet hva som forventes av gjøremål
for denne kontakten. Det ble for øvrig bemerket at det antakelig for flere av
styremedlemmene ville være vanskelig å påta seg slik oppdrag på grunn av
opphold i syden store deler av høst/vinterhalvåret.
Vedtak: Trygve fikk i oppdrag å undersøke hva som forventes av arbeisoppgaver i det å være forsikringskontakt. Inntil dette ble avklart, var det ingen
som foreløpig var villig til å ta dette oppdraget.

Sak
5/2016

Sak
6/2016

Sak
7/2016

Årsmøte i regionen
Vedtak: I henhold til vedtektene vedtas det at neste årsmøte avholdes i
2018. Det tas sikte på å avholde årsmøtet i Harstad.
Neste styremøte skal drøfte hvordan en forholder seg til valgperioden for
styremedlemmer som står på valg i 2017. Retningslinjer for dette bør avklares med KNBF sentralt.
Hva skjer i regionen?
Vi har fått 2 nye båtforeninger i regionen. Dette etter aktiv innsats i vår det
det ble tatt kontakt med aktuelle foreninger.
For øvrig ikke noe spesielt nytt.

Miljø.
Orientering v/Jørn Fjellsaune.
Strandryddedagen en suksess. I flere kommuner deltok båtforeningene med
rydding bla. i Hammerfest. Gode tilbakemeldinger etter dette. Bør gjentas
til neste år!
Det arbeides på flere hold for å få til en ordning med destruksjon av kasserte fritidsbåter. Miljødep. har laget en rapport om dette. Mulige løsninger
kan være miljøgebyr på nye båter. Obligatorisk småbåtregister kan og være
aktuelt
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Trygve

Trygve

Tid/
Frist

Sak nr./
Vedlegg
Sak
8/2016

Sak
9/2026

Saksinformasjon

Ansvar

Tid/
Frist

Trygve

Januar 2017

Regnskap
Lars orienterte om status. Økonomien er ok.
Vedtak: Regnskapet tatt til etterretning.

Bøyeprosjektet
Vedtak: Hasvik båtforening tildeles 6000 kr til utsetting av bøye.
For øvrig ble det tatt opp hva med ettersyn av bøyer, fare for at båter skal
bli påført skade ved svikt av bøye? Sekretariatet anmodes om å få klarert
juridiske juridisk forhold om dett skal skje. Hvem har ansvar for tilsyn av
bøyene, den enkelte båtforening som har blitt tildelt bøyer?
Eventuelt

Sak
10/2016

Neste styremøte berammes til januar/februar 2017.
Telefonmøte vurders.
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