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KNBF
- FAMILIEN VOKSER!
Jeg vil med dette ønske alle våre nye medlemmer/ medlemsforeninger hjertelig velkommen
til Norges største interesseorganisasjon for fritidsbåter - Kongelig Norsk Båtforbund (KNBF)!
Oppsluttingen er tillitsvekkende og vi skal levere. Vårt samarbeid med Norges Seilforbund er blitt
styrket gjennom flere møter på felles saker - det skal tjene båtfolket.
VEKST
Det er for meg gledelig å kunne registre at
KNBF familien nå teller 39 879 medlemmer på
landsbasis representert gjennom medlemmer i
295 båtforeninger og mange enkeltmedlemmer.
Jeg ønsker å takke alle våre tillitsvalgte i hele
landet som har bidratt med å synliggjøre de
saker/aktiviteter KNBF står for på en slik måte
at tilslutningen av medlemmer øker i den takt
vi nå ser!
NY KURS
KNBF har satt ny kurs på flere områder som vi
nå ser virker. Det å få vedtak godt forankret
i Forbundsstyret har gitt våre tillitsvalgtes
uttalelser mer tyngde, noe som styrker vår
landsdekkende funksjon. Sekretariatet
sammen med Strategiutvalget har startet
prosessen med å bygge den strategiske
plattform som skal bli broen fra visjon til plan
å løpet i Båttingsperioden 2014-2016. Vi skal
også i denne plan se på hvor KNBF skal være
om 10 år. Videre skal vi følge opp vår vedtatte
Båtpolitiske plattform i møter på samlinger
for å fremme våre mening. Vi er i ferd med å
sette kursen!
BÅTPOLITISK AKTIVITET OG MEDIADEKNING
Det har vært stor aktivitet i sommer, både på
land og til vanns! KNBF har gjennomført
samarbeidsmøte med Sjøfartsdirektoratet/
Sjøfartsdirektøren og Kystverket/Kystdirektøren
som er de store statlige etater som ivaretar
kystflåten og kyststamvegen. Vi har synliggjort
ønske om samarbeid og presentert våre
båtpolitiske saker. Vi kan se tilbake på flotte
møter der vi har møtt forståelse for våre
synspunkter. Det er lagt et grunnlag i en
plattform vi sammen kan bygge videre på til
beste for båtfolket i fritidsflåten. Vi har deltatt
på debatter på riksdekkende TV og radio for å
fremme synspunkter i den hensikt å snakke
båtbrukernes sak. Dette skal vi fortsette med!

Vår viktigste båtpolitiske sak er å få på plass en
ulykkeskommisjon for fritidsbåtulykker slik
at vi kan bygge den kunnskap vi trenger i vårt
arbeid med å drive effektiv holdningsskapende
arbeid nå og fremover.
Jeg vil også gi ros til Miljøkomiteen som nå
etter ferien har utarbeidet ny miljøveileder og
oppfordrer våre medlemmer til å bruke den
som sin veileder.
Vi har hatt en fin sommer med litt vekslende
vær og mye vind. Det har gitt oss muligheter til
å bli utfordret på godt sjømannskap! Noe som
jeg registrer er løst på en utmerket måte. KNBF
medlemmer har høy maritim kompetanse.

En sommer er på hell, men 1. oktober starter
jakten på havets kardinal! Hører at krabbefiske
langs Sørlandskysten og på Vestlandet gir gode
tilskudd til samhold og hygge i uthavna! Vi får
benytte alle muligheter som nå byr seg til å
bruke båten. Husk båtlivet gir muligheter på
opplevelser og frihet. Hva er bedre for å
bygge god folkehelse?
Ha en flott seilas fremover i 2015!!
Med vennlig hilsen
Egil Kristian Olsen
Fungerende president KNBF

