Kongelig Norsk Båtforbund
Region Nordland
_____________________________________________________________________________

REFERAT STYREMØTE 2-2020 25-August-2020
Sted/Tid:
Microsoft Teams (Skype) Kl. 20:00.
Deltakere: Jan Erik Johansen, Ole-Gustav Årnes, Fred-Roger Hornsdal, Svein Fredriksen
Fraværende: Leif Gunnarsen, Ingvald Eriksen, Frank Hansen, Torleif Rendal

Sak 1 Verving
Vi har fått beskjed om at Kvina Båtforening har meldt seg ut av KNBF med virkning fra
2021 og det ryktes at Engavågen Båtforening også vurdere å melde seg ut. Styre
ønsker at Leif og Svein avtaler møte med Engavågen for å høre hva de tenker og for å
overbevise de om fordelene med fortsatt medlemskap. På grunn av korona er det
ellers lite aktivitet på verning for tiden.
Styre tar informasjonen til etterretning
Sak 2 Anskaffelse av messe utstyr
Jan Erik informerte om prosessen med å anskaffe nytt messeutstyr til KNBF Nordland.
Siden det ikke blir noen messe deltakelse i år har vi bedre tid for å finne rett løsning
til riktig pris. Ting som ble tatt opp var viktigheten med en løsning som er moderne,
ser bra ut, lett å sette opp, lett å frakte, holdbar over tid og kan tilpasses ved
endringer av profil.
Styre ga sin tilslutning til å jobbe videre med saken og at innkjøpet ville gå utover
avsatt post i budsjettet. Pengene foreslås hentes fra andre ubrukte budsjettposter.
Styre besluttet også å få fortgang i fullførelse av innkjøp av personlig bekledning til
alle i styret inkl vara medlemmene.
Sak 3 Gjennomføring av strandryddings uka
Som båtbrukere er vi alle opptatt av en pen og miljøvennlig kyst. Engasjement og
innsats i forhold til strandryddeuka er derfor naturlig, og om alle våre over 47.000
medlemmer bidrar er det selvfølgelig en betydelig innsats.
KNBF sin plan for å få best mulig deltakelse fra våre båtforeninger er å få laget en god
informasjons skriv til alle våre foreninger, der vi vektlegger viktigheten av vi som
båtfolk er med å holde naturen ren. I vårt område er det i dag mange ulike aktører
som jobber med strandrydding til daglig, så vi erkjenner at vi kommer litt i skyggen av
dem men formålet er veldig viktig for oss.
Leder tar på seg oppgaven å lage skrivet og distribuere det til alle foreningene.
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Sak 4. Saker til FS styremøte

 Styre foreslår at KNBF lager en ny ordning der vi bruker besiktelse mennene til
rådgivertjenester ifb med kjøp og salg av fritidsbåter og markedsfører det
gjennom KNBF. Her er det viktig å poengtere at dette er kun en «rådgiver»
tjeneste og at KNBF ikke under noen omstendigheter er økonomisk ansvarlig.
Tanken er at hvis en person befinner seg i annet område enn den aktuelle båten
eller at en «uerfaren» båtkjøper trenger hjelp, kan KNBF bistå personen slik at
han/henne får en upartisk veiledning om den aktuelle båten som kan spare
vedkommende for en bom tur eller et dårlig kjøp. Her kommer besiktelse
mennene sin gode erfaring og kunnskaper inn for å stille de rette spørsmålene og
hvilke punkter som kjøper bør undersøke.

 KNBF Nordland foreslå at KNBF utreder muligheten til å lage en tilskuddsordning
«Goodwill» der at deler av godtgjørelsen fra Tryg går direkte tilbake til medlems
foreningene som en kompensasjons etter bortfall av moms kompensasjon ble
borte. Detter er tiltak for å gi litt tilbake til foreningene og kan være med å
motivere de til å bruke Norske Sjø. Dette tiltaket kan også hjelpe for oss i KNB når
vi jobber med verving og overbevise eksisterende medlems foreninger å fortsatt
være medlem i KNBF.
Diverse:
Styre syns at markedsføringen av Norske Sjø er for dårlig
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Svein Fredriksen

