Informasjon om skifte av president i KNBF
På et ekstraordinært styremøte lørdag 10.1.2015 trakk sittende president Kai
Schøne seg som president i KNBF. Visepresident Egil Kr. Olsen ble av et
enstemmig Forbundsstyret konstituert til fungerende president frem til første
ordinære Båtting.
Jan-Inge Kleppevik ble enstemmig konstituert av Forbundsstyret til visepresident.
Kleppevik kommer fra region vest. Sammen med finansleder Birger Schjølberg fra
Region Nordland utgjør disse tre nå KNBF sitt Arbeidsutvalg. Det nye styret ble
konstituert samme lørdag og har alt startet sitt arbeid.

Justering av kurs

Forbundsstyret ønsker en endring i kurs og har en ambisjon og målsetting om å ha 50.000
medlemmer i løpet av 3 til 4 år. For å nå en slik ambisiøs målsetting mener styret at det
kreves styrkning på området strategi og planlegging på flere nivå i organisasjonen. KNBF
har i 2014 har hatt en fortsatt fin medlemsvekst og har nå 37.000 medlemmer. 3.100 nye
medlemmer har kommet til det siste året. Dette skyldes sterke regioner og mer integrert
samarbeid gjennom målrettet arbeid. Dette arbeidet ønsker styret skal fortsette.

Synlighet

KNBF ønsker større synlighet både på det båtpolitiske plan og i media. En styrket mediadekning kan bety et utvidet samarbeid med en media-partner med fokus på at vi er
landsdekkende. Større fokus på medlemsforeninger og medlemmer er viktige
målsettinger. Hva er KNBF uten medlemmer og medlemsforeninger? Styret ønsker å
styrke merkevaren KNBF og har lagt grunnlaget for dette på flere områder. Blant annet
gjennom etablering av organisasjonskomite og helt nyopprettet media-komite. Vi ønsker å
bli mer synlige for våre medlemmer. Det er viktig for styret i sterkere grad å bygge på de
styrker KNBF har og videreutvikle dem for å bygge morgendagens KNBF til beste for våre
medlemmer.

Om Egil Kr. Olsen
Olsen kommer fra Randaberg utenfor Stavanger. Han har lang fartstid i KNBF som styreleder i
Dusavik Båtforening, styremedlem og regionleder i Region Sør, og forbundsstyreerfaring, sist som
visepresident. Han er leder av forbundets Organisasjonskomite. Den fungerende president har
også lang organisasjonserfaring fra store enheter som Statens Vegvesen, Veidirektoratet og
Stavanger Kommune.

Jan-Inge Kleppevik
Den nye fungerende visepresidenten kommer fra KNBF Region Vest hvor han er regionleder.
Kleppevik er leder av forbundets Vedtektkomite og har mer enn 25 års fartstid i KNBF som
tillitsvalgt. Han styreleder i Kleppe Båtlag på Sotra. Han har lang politisk erfaring.

KNBF vil holde medlemsforeningene løpende orientert med mer detaljer om utviklingen fremover.

Eventuelle spørsmål om presidentskiftet kan rettes til
Egil Kr. Olsen, tlf. 477 15 070, og e-post: egil.kr.olsen@gmail.com

