Kongelig Norsk Båtforbund (KNBF)
Generalsekretæren

Oslo, 12. november 2014

til

KNBF medlemsforeninger
E-post med grove beskyldninger mot KNBF
Mange av medlemsforeningene til KNBF har i det siste mottatt en E-post fra et medlem,
Alfred Sælid, hvor han fremsetter til dels grove beskyldninger mot KNBF, og betegner vår
håndtering av momskompensasjonsordningen som «kriminelle handlinger».
Han ber videre om at man går inn på et forum og diskuterer videre der.
Litt bakgrunn
Sælid er medlem i KNBF-båtforening. Etter å ha gått på et tap i en diskusjon i egen forening
om bl.a medlemskap i KNBF for lenge siden, har Sælids aggresjon mot KNBF eskalert
voldsomt. Han er aktiv på et båtforum hos Båtliv og benytter enhver anledning til å spre
usannheter og annen til dels forvirret informasjon om KNBF.
Han har sagt og gjort utrolige ting i årene som er gått. I 2010 ba Sælid om at han ble strøket
fra KNBF medlemsregister, til tross for at han var kollektivt innmeldt via egen forening.
Dette ble ikke etterkommet og genererte mye støy høsten 2010.
Fra 2010 og til nå har sjikanen mot KNBF skiftet form og fasong litt etter hva slags saker
KNBF holder på med til enhver tid, men det negative engasjementet og kreativiteten til Sælid
er kontinuerlig. Nå er det altså momskompensasjonen han ikke liker, til tross for at egen
forening nyter godt av dette.
Han har nylig fremsatt påstander på forumet til Båtliv om at KNBF ikke lenger kan motta
momskompensasjon og at denne muligheten vil stenges i femtiden.
Dette er direkte feil, men skaper usikkerhet hos foreningene naturlig nok.
KNBF har vurdert rettslige skritt for å få stoppet det som nå har eskalert til injurierende,
grove og usanne påstander.
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Vi har nok en gang valgt å «tie ham i hjel» og ber i den forbindelse om at man ikke
engasjerer seg på forumet, eller svarer på henvendelser fra Sælid, hverken nå eller i
fremtiden.
Det han holder på med er direkte ødeleggende for oss, men er også en fin øvelse i å møte
negativ argumentasjon på det vi står for (vi forsøker å se noe positivt i dette, men det er ikke
lett).

Med vennlig hilsen

Reidar Kjelsrud
Generalsekretær
(Sign)
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