Protokoll
Forbundsstyremøte nr. 4, 17.-19. november 2017
Sted/Tid:
Medlemmer:

Forfall:
Inviterte:
Sekretariatet:

Scandic Oslo Airport Hotell, Gardermoen, 17.11.2017 kl. 17:00 til 19.11.2017 kl. 10:00.
Egil Kr. Olsen (EKO), Jan-Inge Kleppevik (JIK), Birger Schjølberg (BS), Jan Siiger Larsen (JSL), Per
Skalleberg (PS), Thor Manum (TM), Kristian Tornes (KT), Knut Tore Børø (KTB), Svein Fredriksen (SF)
og Jørn Fjellsaune (JF).
Trygve Paulsen (TP)
Ingen
Geir Giæver (GG) og Endre Solvang (ES), referent

Andre forkortelser: Forbundsstyret = FS, Arbeidsutvalget = AU, Finanskomiteen = FIN, Vedtekts- og Organisasjonskomiteen = VOK,
Strategiutvalget = SU, Mediakomiteen = MEDIA Miljøkomiteen = MIL, Finanskomiteen = FIN, Sikkerhets- og Utdanningskomiteen = SUK
Ordenskollegiet = OK, Valgkomiteen = VK, Norske Sjø = NSj, Generalsekretær = GS, Sekretariatet = SEK, Fender Marine = FM,
Norges Seilforbund = NSF, Nordisk Båtorganisasjon = Nordbåt, European Boating Association = EBA.

Saksnr./
Vedlegg
Fast post

Ansvar

Tid (min.)

Godkjenning av innkalling og saksliste
Vedtak: Godkjent uten kommentarer.

EKO

5

Fast post
Vedlegg

Protokoll fra FS-møte 20.-22.09.2017
Presisering: Med synlighet i presidentens orientering menes synlighet
i media. Det vises til sak 59/17 – 65/17 og 45/17. Alle innspill ønskes
velkommen.
Vedtak: Godkjent uten øvrige kommentarer.

EKO

5

Fast post

Presidentens orientering

EKO

10

ES

10

Saksinformasjon

Det jobbes nå veldig godt i vår organisasjon. På regionalt, sentralt nivå! Det er
gode samstemte prosesser i AU. Et aktivt og samstemt FS. Skuta går godt.
Det er lyst ut stilling som kontormedarbeider for å styrke kompetansen i
sekretariatet. Vi ansetter den med best kompetanse. Budsjettprosess er
sentral aktivitet nå. Det er avholdt møte med parlamentarisk leder i FrP på
Stortinget for å synliggjøre de negative sider endringsforslaget som Venstre
har fremmet til statsbudsjettet ved på ny å innføre HK-avgift og fjerning av
avgiftsfri diesel til fritidsbåt. Dette er en prioritert oppgave for KNBF.

Fast post

Generalsekretærens orientering
Samarbeidet i sekretariatet fungere godt med lite sykefravær.
Ansettelsesprosess kontormedarbeider har så langt gitt oss stor
respons med mer enn 200 søknader. Vi bruker mye ressurser på å
bistå medlemsforeninger i ulike saker. Vi går nå over fra egen
epostserver til å benytte skybaserte Google Suite for å unngå spamutfordringer med utgående epost. Vi bruker også tid på å sikre en god
overgang til nytt skybasert regnskapssystem (PowerOfficeGo).

Fast post

Orientering fra regioner og komiteer om planer/aktiviteter
fremover
Troms/Finnmark
Det er planlagt årsmøte i Harstad den 3.2.2018. Her vil en forsøke å
bidra med et reisetilskudd til de møtende foreninger. Kvæfjord
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90

JF

Båtforening er fritatt fore eiendomsskatt etter bistand fra KNBF
Sekretariat.
SF
Nordland
Har gjennomført vellykket medlemsmøte for 4 foreninger i Meløy
kommune, lagt til Neverdal Båtforening. Mest interesse skapte
temaene strandryddedagen, festekontrakt og dieselavgift. Regionen
vil koordinere et arbeid på dette område. Svensgam Båtforening,
Lødingen, har meldt seg inn.
Trøndelag
Det er gjennomført 2 informasjonsmøter med 4 båtforeninger. Her var
foreningsforsikring av stor interesse. Video om havneforsikring ble
vist. Medlems- og havne system er et aktuelt tema på kommende
årsmøte. Det er gjennomført et styremøte i siste periode.

KTB

Nordvest
Har gjennomført et styremøte og avholder neste i desember. Man er
opptatt av å følge opp potensielle medlemsforeninger. Gjennomføring
av Båttinget 2018 i Molde er et sentralt tema for regionen fremover.

KT

Vest
Vest er en foregangsregion på strandrydding og innsamling av marint
avfall. Det er ryddet 140 tonn i 2017. Det er mottatt 5,2 millioner til
dette arbeidet dette år. Arbeidet gjennomføres etter Bergensmodellen, hvor friluftsrådet er koordinator. Det er etablert
samarbeidsavtale med avfallsbedriften RagnSells. Neste store
ryddeaktivitet planlegges 24.-25.4.2018. Det foregår et omfattende
arbeid for å sikre fortsatt virksomhet for Draugen Motorbåtforening,
hvor Bergen kommune har sagt opp festekontrakt i Store
Lungegårdsvann. Regionen berømmes for sin fine presentasjon på
storskjerm.

TM

Sør
Det er valgt en ny strategi for tilnærming nye båtforeninger der en
kontakter en og en forening. Havneforsikring og svaibøyer er av stor
interesse på informasjonsmøter. Vedlikeholdsbudsjett for svaibøyer
ble etterlyst. Det er nedsatt en arbeidsgruppe for å kartlegge antall
båtforeninger som ikke er medlem. Til sammen er en kommet fram til
et antall av 101. Det jobbes prosjektorientert med å få flere foreninger
tilsluttet KNBF region Sør. Neste styremøte avholdes medio januar.

SR

JSL
Øst
Bistand til medlemsforeninger i ulike saker står sentralt.
Opplagsplasser (og en del havneplasser) er utsatte grunnet nytt
reguleringsforslag for Skøyen/Karenslyst fra Oslo kommune. Blå
miljøkasser i båtforeninger blir dessverre fjernet permanent i Oslo,
selv etter protester fra KNBF og medlemsforeninger. Småbåtliv er
også, merkelig nok, fjernet fra planarbeidet i Oslo kommune. Det er
avholdt 2 styremøter hvor både lokale medlemsforeninger og
potensielle var invitert. Nytt møte avholdes i desember. Regionen har
nå 15.500 medlemmer.
JIK
VOK
Planlegger et møte på nyåret. Det er kommet inn to nye forslag til
vedtektsendringer, utover kontingentjustering. Det er videre gitt en
anbefaling til Region Troms og Finnmark ad valgbarhet for
styremedlemmer.
BS
FIN
Komiteen har hatt 2 møter, derav 1 telefonmøte. 15 saker er
behandlet knyttet til økonomi. 2018 blir et krevende økonomisk år.
KT
Side 2 av 6

SUK
Hatt et møte i Bergen og arbeider med et titalls saker, deriblant å
skaffe kunnskap om risiko for å benytte utgåtte nødraketter (som av
og til overtas fra yrkesflåten).
JF
MIL
Hatt 7 møter i 2017, derav 6 telefonmøter. Målet med virksomheten er
å gi små miljødrypp regelmessig og å sikre en tydelig miljøprofil som
er av betydning for forbundets omdømme. Den såkalte plasthvalen og
innsamling av marint avfall har aktualisert betydningen av denne
komiteens arbeid. Temaet kasserte fritidsbåter er også et tema som
ligger innenfor komiteens virkeområde. KNBF har mer enn doblet
innsatsen på Strandryddedagen i 2017 sammenlignet med fjoråret.
GG
Media
Hatt et møte. Et viktig tema har vært hvordan synliggjøre
besiktigelsesmannsordningen. Et annet viktig arbeidsområde er
videreutvikling av forbundets samarbeid med «Båtens Verden» og
våre 6 faste sider benevnt «Fritidsbåten». Tiltak er iverksatt for mer
målrettet publisering og produksjon av artikler på web og sosiale
medier.

EKO

SU
Det er gjennomført et møte 17.11 hvor en har fornyet forbundets
«Båtpolitiske Plattform». Denne oppdatering er gjort ut i fra et behov
for å gi styringssignaler og rammer for hva som kan uttales i media av
forbundets media-talsmenn. Utvalgets virksomhet har vært rettet mot
en betydelig videreutvikling av Norske Sjø forsikringsordninger.
Fast post
73/17
Vedlegg

Beslutnings-saker
Båtens Verden – plan for samarbeid 2018
Våre regioner har gjort en evaluering av vårt samarbeid. Hovedinntrykket er at en er godt fornøyd, men det finnes imidlertid noen
forbedringsområder som vil bli ivaretatt. Det ble presentert forslag til
justeringer for 2018.
Vedtak: FS slutter seg til de endringsforslag som foreligger og
ber sekretariatet undersøke muligheten for å få en eblad-løsning
på mobil til Forbundsstyret og sekretariatet.

74/17
Vedlegg

GG

20

Båtens Verden - digitalløsning til medlemmer for 2018?
Sekretariatet har utredet muligheten for en eblad-løsning.
Besparelsen kontra papirløsning er kun 50 øre pr. utsendelse.
Vedtak: Det sendes ut papirblad til våre medlemmer i 2018 (mai
og september), da eblad koster tilnærmet det samme.

GG

10

56/17
Vedlegg

Justerte budsjettforutsetninger 2018
Det er kommet til nye momenter som legges til grunn for budsjett.
Vedtak: FS slutter seg til de justerte budsjettforutsetninger og
legger disse til grunn for budsjett 2018.

BS

20

75/17
Vedlegg

Budsjett 2018
Det foreligger utkast til budsjett fra FIN. Etter en budsjettdebatt fattet
FS slike vedtak:
Vedtak 1: FS vedtok foreliggende budsjettutkast fra FIN med et
overskudd på 256.000 (tilsvarende 3%).
Vedtak 2: FS ønsker en endring i budsjettprosess for fremtiden:
1. Sekretariatet legger frem et budsjettutkast med forventet
resultatkrav på 3 % for FIN i henhold til strategiplan. Til
grunn skal ligge vedtatte budsjettforutsetninger. Det kan
legges inn eventuelle kommentarer som beskriver hva
som ligger i de enkelte budsjettposter inkl. endringer.
Eierskap til eget budsjett står sentralt.

BS

20
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2. FIN gjør så en selvstendig vurdering av budsjett og gir
sin anbefaling med eventuelle kommentarer til FS i tråd
med samme resultatkrav som i punkt 1.
3. FS gjør en selvstendig vurdering på basis av utkast fra
både sekretariat og FIN.
4. Budsjettutkast settes opp i regneark med egne kolonner
for alle 3 organisasjonsledd for å gi en god oversikt.
76/17
Vedlegg

Revidert Båtpolitisk Plattform etter møte i SU den 17.11
Det foreligger revidert utkast behandlet i SU.
Vedtak: FS slutter seg til revidert utkast. Det skal vurderes
innarbeidet et nytt punkt om «Marint avfall».

24/17
Vedlegg

58/17
Vedlegg

77/17

EKO

20

Båtting 2018 - orientering om planleggingsprosess
Det ble gitt en grundig orientering om hotellalternativer, sosial
sammenkomst, ledsageraktivitet, politisk debatt og tingforhandlinger.
Vedtak 1: Båttinget 2018 legges til Scandic Seilet i Molde 27.29.04.2018. FS slutter seg for øvrig til regionstyrets anbefalinger.
Vedtak 2: FS gir presidenten/sekretariatet fullmakt til å gå noe ut
over vedtatt arrangementsramme på 80.000 for sosiale
arrangement for å sikre et interessant og attraktivt opplegg.

KT/ES/
JIK

40

Familiemedlemskap i KNBF
Det foreligger forslag fra VOK og utredning fra sekretariatet. Vårt
medlemssystem må tilpasses betydelig for å kunne håndtere en ny
medlemskategori som Familiemedlemskap.
Vedtak: På bakgrunn av betydelige utviklingskostnader knyttet til
vårt medlemssystem før innføring av et familiemedlemskap,
anbefaler FS at familiemedlemskap ikke innføres nå, men
utsettes inntil videre, da investering ikke synes regningssvarende.

JIK

20

EKO

15

EKO

30

GG

15

EKO/GG

15

ES

5

Møteplan Forbundsstyre 2018
Vedtak: Godkjent møteplan fastsettes til:
1.
2.
3.
4.

9.-11.3 Haugesund
1.-3.6 Gardermoen/Oslo
7.-9.9 Oslo
23.-25.11 Gardermoen/Oslo.

Fast post
45/15

Orienterings-saker
Utviklingsprosess Norske Sjø
Presidenten ga en oppdatert og detaljert orientering om den
omfattende prosess som pågår og de tiltak som er/vil bli gjennomført.
Stikkord var styrket markedsføring, båter over 25 år skal heretter
behandles på ordinære vilkår, plan for havneinspeksjoner for å sikre
havneanlegg og gode informasjonsrutiner mellom FM og KNBF for
inn/utmelding i forsikringsordningen. FM garanterer for en minimum
provisjon for 2018 på MNOK 2,4. Videre utarbeides strategiplan med
tiltaksplan for Fender i mot Norske Sjø. Denne skal fremlegges på
båttinget i 2018 og skal værer retningsgivende for målsettingen gitt i
KNBF sin strategiplan.

77/17
Vedlegg

Utdanning havneinspektører - status/resultat/evaluering
Det er nå utdannet 4 havneinspektører som skal gjennomføre
sikkerhetsinspeksjoner av havneanlegg i Norske Sjø
Foreningsforsikring. Hensikten er å forebygge skader.
Inspeksjonsskjema havneanlegg vedlegges denne protokoll.

78/17
Vedlegg

Hurtigbåtopplæring - møte med firma SimSea AS, Haugesund
Det ble gitt en orientering fra møte med SimSea i oktober. Det
arbeides videre med å få til en simulatorbasert opplæring for
fritidsbåtførere og presentasjon for Forbundsstyret i mars.

47/17

Medlemsutvikling 2017
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Vedlegg

KNBF har fått 26 nye medlemsforeninger med ca. 3.200 nye
medlemmer i 2017, mens antall utmeldinger er 4 med ca. 400
medlemmer i samme periode.

31/17
Vedlegg

Nytt regnskapssystem – status rammer/økonomi/plan
Det ble gitt en orientering om fremdriftsplan frem mot oppstart. Man er
i rute med denne prosessen og innenfor budsjett.

ES

5

66/17

Status forslag utdeling utmerkelser Båttinget 2018
Det ble gitt en orientering om aktuelle tildelinger av KNBF Hederstegn
og KNBF Fortjenestenål. Regioner og medlemsforeninger oppfordres
til å foreslå kandidater. Forslag sendes generalsekretær.
.
Oppdatering web - synliggjøre tiltak plan for sikring
Det er iverksatt tiltak for å sikre at vi har en oppdatert hjemmeside.

ES

5

GG

5

59/17
Vedlegg
65/17
Vedlegg

Distribusjon av 15 stk. «Båtens Verden» til regioner - status
Sekretariatet følger opp ved stikkprøvekontroll at vår samarbeidspartner gjør det som er avtalt.

GG

5

79/17
Vedlegg

Oversikt forsikringskunder Norske Sjø (inn-ut) (IT-program) /
Rapporteringsprogram sikkerhetsbesiktigelse
Det ble gitt en orientering om betydningen av at vi nå får gode
informasjonsrutiner på plass i samspillet med FM for å ha full kontroll
på at alle forsikringskunder blir fakturert for medlemskontingent.
KNBF skal også mer offensivt ta kontroll på at fornyelse av
sikkerhetsbesiktigelse etter 5 år gjennomføres. Her vil vi bruke vårt
besiktigelsesmannsapparat i en mer aktiv rolle.

GG

10

80/17
Vedlegg

Utestående fordringer 2016/2017 - status tiltak inndriving
Det ble gitt en orientering om status og tiltak som er gjennomført,
herunder møter med regnskapsfører/revisor og lesetilgang bank for
kontorassistent og regnskapsfører.

ES

10

81/17
Vedlegg

Status saker eiendomsskatt båtforeninger ultimo 2017
Vi har nå også sikret fritak for Kvæfjord Båtforening ved at KNBF har
sendt søknad om fritak på vegne av medlemsforeningen. De siste
årene har KNBF sikret rettmessig fritak for eiendomsskatt for mer enn
10 medlemsforeninger.

ES

5

82/17
Vedlegg

Orientering om møte med Sjøfartsdirektøren 19. oktober
Det ble gitt en orientering om et meget vellykket møte med
Sjøfartsdirektøren og hans stab, hvor president og generalsekretær
deltok. Viktige saker var:
1. Ulykkesgruppe/kommisjon for å avdekke årsaker til ulykker i
fritidsbåtflåten.
2. Obligatorisk båtregister i offentlig regi. KNBF støtter at dette
legges til NOR-registeret.
3. Økt kompetanse for førere av hurtiggående fritidsbåter.
4. Ny stortingsmelding om sikkerhet til sjøs.

EKO

15

83/17
Vedlegg

Ulykkesstatistikk fritidsbåt hittil 2017
Det ble gitt en kort orientering om status hittil, hvor 32 hittil er
omkommet (derav foreløpig 3 savnet). I fjor døde 29 fra fritidsbåt.

ES

5

84/17

Ny Stortingsmelding om sjøsikkerhet – innspill så langt
Det er kun kommet inn svar fra region Øst. Frist er 26.11.2017.
Sekretariatet sender forbundets svar innen fristen 1.11.2017.

ES

10

85/15

Båtpolitikk inn i partiprogram valg 2019 – handlingsplan
Det ble gitt en orientering ved JIK. Regioner oppfordres til å utarbeide
et grunnlag som presenteres på regionens årsmøte i februar 2018.
Deretter sendes endelig versjon til respektive fylkespartier innen
sommerferien 2018.

JIK

15
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71/17

Møte i Norsk Båtråd 16. november
Det ble gitt en orientering ved JIK/ES. Vi har mange felles
interesseområder med seilerne, så som nordiske/europeiske tema og
båtpolitisk påvirkning. KNBF fikk dessverre ikke støtte av seilerne for å
protestere mot Venstres budsjettforslag om fjerning av avgiftsfritak på
diesel til fritidsbåt og gjeninnføring av HK-avgift.

JIK/ES

10

86/17

Orientering om neste FS-møte 9.-11. mars 2018
Dette blir lagt til Haugesund, hvor en forsøker å få til møter med både
SimSea (hurtigbåtopplæring) og Sjøfartsdirektoratet.

EKO

10

Møteplan FS 2018 (utkast)

EKO

Fast post

Fast post

Aktivitet

Dato

Hvor

Forbundsstyremøte

09.-11.03.2018

Haugesund

Båtting (Scandic Seilet) 27.-29.04.2018

Molde

Forbundsstyremøte

01.-03.06.2018

Gardermoen/Oslo

Forbundsstyremøte

07.-09.09.2018

Oslo

Forbundsstyremøte

23.-25.11.2018

Gardermoen/Oslo

Eventuelt
10

1.

Ny medlemsfordel havneovervåkning
Sekretariatet presenterte en video om ovennevnte, hvor
kamera, høyttaler og bemannet operasjonsrom hos
leverandør CORE Security AS skal avskrekke inntrengere.
Vedtak: FS slutter seg til denne nye medlemsfordelen.

KNBF Sekretariat, 24.11.2017 / ES
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