PROTOKOLL
KNBF Forbundsstyremøte nr. 6/14, 21.-22.11.2014
Tid og sted:

21.11 kl. 17:30 til 22.11 kl. 16:30, Scandic Gardermoen Hotel

Medlemmer:

Kai Schøne (KS), Egil Kristian Olsen (EKO), Birger Schjølberg (BS), Jan Siiger Larsen (JSL), Sigve Reime
(SR), Jan-Inge Kleppevik (JIK), Kristian Tornes (KT), Geir Giæver (GG), Trygve Paulsen (TP)

Deltagere:

Regionenes nestledere/vara deltok på møtet med møte- og talerett, men ikke stemmerett.
Øst: Rolf Victor Hansen, Sør: Per Skalleberg, Vest: Per Rune Eikeseth, Nordvest: Rolf Voldsund
Trøndelag: Jan Terje Strømsnes, Nordland: Hilberg Steinsvik, Troms og Finnmark: Jørn Fjellsaune (JF).

Sekretariatet:

Reidar Kjelsrud (RKj) og Endre Solvang (ES) referent

Andre forkortelser: Forbundsstyret = FS, Arbeidsutvalget = AU, Finanskomiteen = FIN, Vedtekts- og organisasjonskomiteen = VOK,
Strategiutvalget = SU, Miljøkomiteen = MIL, Organisasjonskomiteen = ORG, Ordenskollegiet = OK, Valgkomiteen = VK,
Norske Sjø = NSj, Fender Marine = FM, Redningsselskapet = RS, Norsk Båtråd (NBR) = KNBF+NORBOAT+RS+NSF,
EBA = European Boating Association Generalsekretær = GS, Hege Reimertz Lunde = HRL,

Sak nr./
Vedlegg

Saksinformasjon

Ansvar Tid/
Frist

Fast post

Protokoll fra forbundsstyremøte 12.-14.09.14
Vedtak: Protokollen ble godkjent uten kommentarer.

KS

Fast post

Presidentens orientering

KS

1. Norsk Båtråd (NBR). Etter et NBR-møte tidlig i høst hvor GS lanserte tanken
om et utvidet båtpolitisk samarbeid med andre aktører i norsk fritidsbåtliv,
har NBR invitert RS og NORBOAT til et båtpolitisk samarbeid.
2. NORDBÅT – KNBF var vertskap for vellykket møte i Norge i september.
3. EBA-møte avholdt i september hvor ny president fra Nederland valgt.
KS og RKj representerte KNBF.
Fast post
GS-14-062abcde
GS-14-06-3
GS-14-06-5
GS-14-06-7

Generalsekretærens orientering

RKj

1. Sekretariatet har hatt mye reisevirksomhet og noe ferieavvikling denne
høsten, med litt redusert kapasitet som resultat.
JSL glir fint inn i sekretariatet som prosjektleder for IT.
2. Norske Sjø holder stø kurs siste kvartal. Forsikringsåret 2012 er snart
oppgjort og blir et godt år med svært få store skader.
En av de argeste konkurrentene legger opp og vil kunne bedre vår situasjon.
Forsikringsvilkår skal forhandles i desember og innspill til forandringer og nye
produkter ønskes fra FS innen søndag 7.12.14.
3. Medlemsutviklingen er fortsatt god med 5 nye medlemsforeninger siden
forrige FS-møte. Totalt 35 nye medlemsforeninger og 3.100 nye medlemmer i
2014 – de fleste gjennom foreninger.
4. «Norsk FritidsBåtForum» = samarbeid mellom RS, NORBOAT, NSF og KNBF
Denne gruppen har hatt to møter og har funnet noen båtpolitiske saker som
vi er enige om å etablere en felles holdning til. Sakene er:
promillegrense, påbud om flyteplagg, høyhastighetssertifikat, senkning av
aldersgrense for føring av båt fra 16 til 12 år (med forutsetninger) og
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undersøkelseskommisjon for fritidsbåtulykker.
5. «Klar for Sjøen», årets anti-alkohol-kampanje har vært vellykket.
FS vil fortsette samarbeidet med kampanjen.
6. Statsbudsjettet 2015 inneholder trolig ingen «bomber» for båtfolket.
Dieselpris: indeksregulering av mineraloljeavgift på noen øre og hyggelig
utvikling av oljepris vil trolig stabilisere eller svakt redusere prisen på
båtdrivstoff noe neste år.
Faste
poster

Muntlige rapporter fra regioner og komiteer
Troms og Finnmark
Har avholdt telefonstyremøte. Arbeider videre med bøyeprosjekt. Planlegger sitt
årsmøte i februar og ønsker bistand fra sekretariatet for om mulig å øke
deltagelse. Vurderer muligheten for et informasjonsmøte i Alta. Det arbeides
langsiktig med Tromsdalshavna for å få de med i KNBF. Regionen vil være
vertskap for FS-møte i mai neste år.

TP

Nordland
Fått fire nye medlemsforeninger hittil i år. Deltatt på 50-årsjubileum for Ørnes
Båtforening. I denne sammenheng også besøkt flere medlemsforeninger i Meløy
kommune. Regionstyret har avholdt møte hos Bodø Båtforening med befaring på
nye Rønvik Havn og Marina. Styret samarbeider godt.

BS

Trøndelag
Arbeider godt med vervearbeid. Fått åtte nye medlemsforeninger i år. Hatt godt
forsikringsmøte i Rørvik og kontaktmøte med Stjørdal Båtforening hvor mange
aktuelle saker ble drøftet. Deltatt på møte i regi av Trondheimsfjorden Båtunion
på Falstad hvor KNBF fikk presentert seg. Der ble presentert en nye guide for
Trondheimsfjorden som skal utgis i april. Har også deltatt på meget positivt
innspillmøte fra Høyre i Trondheim ad maritimt friluftsliv. Arrangerer nytt
forsikringsmøte på Røra i desember.

GG

Nordvest
Har fulgt opp en del potensielle medlemsforeninger. Regionleder har deltatt på
konferanse om Stadt Skipstunnel. Denne kommer, det er nå kun spørsmål om
når den kommer, ikke om den kommer. Skal være gratis å bruke. Se artikkel på
http://www.knbf.no/archives/2014/11/stad_skipstunne.php .
Regionen har assistert Elnesvågen Småbåtforening med en sak mot kommune og
riksantikvar. De har fått pålegg om å fjerne en brygge pga verneverdige naust og
omregulering av området.
Vest
Etablering av småbåtutvalg på gang – forslag til vedtekter er overlevert
kommunen. Samarbeider med Bergen Kommune om registrering av
småbåthavner og utarbeidelse av avfallsplaner. Gjennomført kontaktmøte med
Hjelmås Båtforening. Regionstyret gjennomfører møte med en gruppe lokale
båtforeninger på Stord 3.12.
Sør
Det arbeides med å styrke posisjonen på Sørlandet- planlegging pågår. Det
arbeides videre med å øke seilingshøyden på ny bro i Hafrsfjord. Bøyeprosjektet
er i god gjenge og søknader er nå godkjente. Foreningene Skiftesvik og
Ryggstranden bistås nå i en sak om festekontrakt og arealplan.
Øst
Det arbeides med å følge opp foreninger både i Øst- og Vestfold. Det planlegges
et informasjonsstunt på Hovedøya hvor det finnes 4 foreninger som ikke er
medlemmer. Fellesmøte med båtforeninger på Nøtterøy er utsatt. Det arbeides
med redigering av regionsiden. Årsmøte 2015 er fastsatt til 25.2. Det er laget
forslag til informasjonsskriv om KNBF, som ønskes inntatt i medlemsforeningers
årsmøtepapirer.

KT

JIK

SR

JSL
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VK
VK har behandlet justeringer i hedersbevisninger – de er nå ferdige.
Underpunkter til gammel §2 foreslås som tidligere, inntatt i strategiplanen.
Legges frem for FS på neste møte.
VK er av den oppfatning at det som ble tatt ut av gamle vedtekter har fått god
plassering i andre prosesser og dokumenter.
SU
Som en del av vår strategiplan skal nå en handlingsplan realiseres. ORG har her
overtatt ansvaret for punktene «økt synlighet i media» og «styrket
medlemskontakt».
MIL
MIL mener at KNBFs omdømme i stor grad er knyttet til håndtering av
miljøspørsmål. KNBF Miljøveileder revideres nå. Forurensningsforskriften §20 er
endret og medfører at kommuner har fått en viktig rolle i arbeidet med å lage
avfallsplaner for småbåthavner. MIL har gjennomført møte i oktober hvor blant
annet fylkesmannen i Oslo og Akershus var foredragsholder. Samarbeidsprosjekt
med Bergen Kommune om kartlegging av småbåthavner og avfallsplaner er i
rute.
Fast post
14-14
Sak 14-14a

Saker fra forrige møte
Arbeidsprosess KNBF Sekretariat
EKO presenterte komiteens arbeid med vurdering av SEK. SEK er vurdert på
områdene arbeidsoppgaver, kompetanse, arbeidsverktøy, funksjonsevne og
resultater.
ORG har levert sin sluttrapport med en rekke forbedringspunkter innen
områdene oppgaveløsning, kompetanse og leveranseevne.
Etter presentasjonen stilte GS spørsmål ved komiteens leveranse i forhold til
bestillingen fra FS fra forrige møte, som GS vurderer som mangelfull.
GS stilte også spørsmål ved habilitet i komiteen, samt at han påpekte at
prosessen har vært vanskelig for SEK, da sluttrapporten for SEKs del er mye
negativ lesning.
Region øst kommenterte at leveransen var mangelfull mht FS bestilling fra
forrige møte. Spesielt bemerkes at det ikke var lagt noen føringer i forhold
erstatter for medarbeider som går av med pensjon.

JIK

KS

JF

EKO

Vedtak 1: FS tar ORGs sluttrapport om SEK til orientering.
AU gis fullmakt til å fortsette prosessen med å tilsette person i Heges
stillingshjemmel.
Vedtak 2: ORG bes gå videre i sin fremdriftsplan. Regionene skal nå vurderes.
14-16

Avgift for bruk av vannspeilet, Vestvågøy kommune
Intet nytt siden siste møte.

RKj

14-21

Invitasjon til Stortinget – båtpolitisk seminar
EKO og GS har hatt et oppløftende møte med Kari Raustein (FrP Rogaland), som
vil arrangere et fritidsbåtpolitisk seminar for Stortingets Transportkomite, hun
vikarierer på Stortinget i vinter. Vi får en halv dag til rådighet.
Temaer bestemmes av KNBF. Båtlivundersøkelsen vil være et viktig
kildedokument.
Vedtak:
EKO ble bedt av FS om å ta et ansvar for videre fremdrift.

EKO

14-22

Brann i båthavner
Ingen kommentarer innkommet.
Vedtak:
Vi bruker Norsk Brannvern forenings presentasjon og lager ikke egen

RKj
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brannveileder.
14-25
14-25a

Fratreden av medarbeider
Se sak 14-14.

RKj

14-28

KNBF media-partner
Ytterligere reduksjon i redaksjonen til vår media-partner til våren.
GG ga en orientering om ideer han har for å profilere KNBF bedre.
GG foreslår å utvide samarbeidet med Båtmagasinet, bl.a. utvide til 4 sider i hver
utgave og sende BM til medlemmer 4 ganger i året.
Vil samarbeide med Norske Sjø for å profilere Norske Sjø mer i Båtmagasinet.

RKj

Vedtak: FS oppnevner en ny «media-komite» med GG som leder og ES som
medlem.
I mediasaker som vedrører forsikring inviteres et medlem fra Team Norske Sjø
hos Fender med.
GG forhandler med Båtmagasinet direkte om utvidet bruk.
14-30

14-31
Sak 14-31a

Fornyelse av brosjyremateriell
Oppdatering påbegynt. Ellers intet nytt siden siste møte.

ES

Gjestehavnordning
Skal pilotprosjektet fortsette?

JSL

Vedtak:
FS ber regionene se på muligheter for å innføre gjestehavnsordning over hele
landet. Må være frivillig for den enkelte forening om de vil være med.
14-34

IT-prosjekt
JSL presenterte fremdrift. To delprosjekt i prosess; oppgradering av WEB-side
(inkl Min side) og oppdatering av økonomisystem.
Leverandører er valgt, kontrakter inngått, arbeid er påbegynt og prosjektene er i
fin fremdrift. Kostnadsrammer overholdes. Ferdigstillelse er 1.7.15.
Det ble etterspurt å få se en demo-versjon på ny webside. GS svarte at demo
finnes ikke ennå, prosjektet er på skissestadiet.
GG presenterte en lang liste over punkter han mente prosjektet måtte ta hensyn
til som ble bifalt. GS og JSL beroliget FS med at de fleste punktene er tenkt på.

JSL

Vedtak:
FS ønsker at prosjektet benytter intern kompetanse på WEB-design i større grad.
GG blir med i designfasen og inviteres med på arbeidsmøter fremover.
FS ber om at prosjektstatus pr. 1.1.15 gis i henhold til tidligere vedtak.
FS er ellers tilfreds med IT-prosjektet.
Fast Post
14-37
Sak

Nye saker på dette møtet
Budsjett 2015
Finansleder orienterte om budsjettforutsetninger og FIN sitt forslag til budsjett.

BS

Vedtak: FS slutter seg til FIN sitt forslag til budsjett for 2015 med et overskudd
på 466.000.
14-38
Sak 14-38a

14-39

Sjikane av KNBF
Et medlem har gjentatte ganger sjikanert KNBF på et internettforum. Nå har han
fremsatt injurierende og feilaktige informasjon om KNBF både på forumet og i
mail til en del medlemsforeninger. RKj har sendt ut en orientering til alle
medlemsforeninger. AU vurderer løpende utviklingen.

RKj

Sak utgår.

RKj

4 av 5

14-40
Sak 14-40a

Outsourcing av fakturering av personlige medlemmer
RKj orienterte om saken.

RKj

Vedtak:
FS ber sekretariatet om å gjøre en grundigere utredning, som oversendes FIN for
vurdering.
Fast Post

Møteplan fremover;






Fast post

KS

14.–15. mars 2015, Rica Gardermoen
29.–30. mai 2015, Region Troms og Finnmark
18.-19. september 2015, Region Vest
20.-21. november 2015, Gardermoen
Båttinget 2016, siste helgen i april

Eventuelt
1. Påbud om bruk av vest
Bør KNBF støtte et påbud om bruk av vest i åpne båter? På den ene side ønsker
vi større sikkerhet, på den annen side finner vi det ikke ønskelig at våre
medlemmer skal kunne bøtelegges for manglende bruk av vest. Det bør kanskje
være opp til skipperens skjønn å avgjøre når vest bør benyttes.
Etter debatt ble det foretatt en avstemning som gikk ut på om man støttet et
påbud eller frihet under ansvar.

KS

Vedtak:
FS mener, enstemmig, at KNBF ikke bør fronte et påbud. KNBF bør ta den tid som
trenges for å formulere en fornuftig holdning til spørsmålet.
Presidenten konkluderte med at dette er KNBFs offisielle holdning fra nå av.
2. Momskompensasjon
ES ga en orientering om momskompensasjonsordningen for 2013 og 2014.
Avkortningen for 2014 ser ut til å bli rundt 20 %. KNBF starter utbetaling av
momskompensasjon til medlemsforeninger i siste halvdel av desember.

Sekretariatet, 10.12.14
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