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Pressemelding: Innspill til Statsbudsjettet
I forbindelse med fremlegg av statsbudsjettet ber KNBFs 37.500 medlemmer om at myndighetene
fjerner de avgiftsøkninger som ble innført fra 1. januar 2014 på dieseldrivstoff til fritidsfartøy.
Økningen var på 99 øre literen og rammet fritidsbåtfolket hardt. Politikerne gikk tverrpolitisk til valg
i 2013 med løfter om at avgift på diesel til fritidsbåtbruk ikke skulle røres. Det ble som kjent vedtatt
at mineraloljeavgiften og NOX-avgiften skulle økes. Les mer her:
http://www.knbf.no/archives/2014/09/innspill_til_st.php

Den gode medlemsutviklingen fortsetter i KNBF
I 2012 fikk KNBF 1.286 nye medlemmer og 3.209 i 2013. Hittil i år er det kommet til 2.967 nye
medlemmer. KNBF har nå 37.169 medlemmer. Dette utgjør en økning på 7,6 %. Den største
økningen kommer i Region Sør, men også Region Vest, Nordvest og Trøndelag har fint vekst i
medlemsmassen. Les hele artikkelen her:
http://www.knbf.no/archives/2014/09/den_gode_medlem.php

Nordisk Båtråd – det nordiske båtsamarbeidet
Helgen 12.-14. september var de nordiske båtorganisasjonene samlet i Oslo til NORDBÅT sitt
høstmøte. Vi møtes 2 ganger i året og diskuterer båtspørsmål som opptar oss. Ler mer her:
http://www.knbf.no/archives/2014/10/nordisk_batrad_.php

Organisasjonskomite med nye oppdrag
Etter Båttinget 2014 opprettet Forbundsstyret (FS) en ny komitè: Organisasjonsutviklingskomiteen (ORG). Den nye komiteen skal vurdere og eventuelt fremme forslag til FS på områder
som gjør alle ledd i KNBF gode på å ivareta forbundets formål - § 2 i Forbundets vedtekter. Den
første arbeidsoppgaven blir å vurdere behov for kompetanse og ressurser i KNBFs Sekretariat.
Les hele artikkelen her:
http://www.knbf.no/archives/2014/09/organisasjonsko.php

KNBF Søker om 9,3 millioner i momskompensasjon
KNBF søker, på vegne av 178 medlemsforeninger, om 9,3 millioner i momskompensasjon for
2013. Til sammenligning betaler de samme medlemsforeningene om lag 2,8 millioner i
medlemskontingent til KNBF. Etter avkortning regner vi med å motta minst ca. 6,2 millioner, som
i sin helhet blir tilbakeført medlemsforeningene. Les mer her:
http://www.knbf.no/archives/2014/09/knbf_soker_om_9.php

Vellykket deltagelse på Nordsjø-festivalen
KNBF Region Nordvest og Norske Sjø hadde felles stand på den 11. Nordsjø-festivalen på rad i
Elnesvågen 8.-10. august. KNBF har deltatt der de siste 4 årene. Det var mange fremmøtte i ett
aldeles praktfullt sommervær. Natt til søndag var laveste temperatur 22 grader. Det var i år
omlag 110 båter på det meste, som alle fikk oppleve show, god musikk og dans. Les mer her:
http://www.knbf.no/archives/2014/08/vellykket_knbfd.php

Nærsnes Båtforening 50 år
Nærsnes Båtforening i Buskerud feiret 50-års jubileum med bryggefest lørdag 29. august. Med
sine ca. 100 båtplasser kan Nærsnes Båtforening kanskje stå som et eksempel på middelstore
båtforeningene som har blitt etablert ved engasjement og bistand fra virksomheter i
nærområdet. Les hele artikkelen på:
http://www.knbf.no/archives/2014/09/naersnes_batfor.php

Makrellfestival i Dirdal
Dirdal Båtforenings tradisjonelle festival ble i år arrangert lørdag 9. august. Poseidon, selve
havguden, har holdt seg i ro heile sommeren, men akkurat denne dagen tok han skikkelig i. Om
deltakertallet var lavere enn vanlig, fikk alle bokstavelig føle effekten av å være i vinden. De
som fisket fra båt, måtte følge med de andre båtene for å sikre at ingen rak av. En småbåt på
rek noe lenger nedpå fjorden, kunne fort blitt en selsom opplevelse. Les mer her:
http://www.knbf.no/archives/2014/09/makrellfestival.php

Bergens Motorbåtforening 100 år
Den 6.2.1914 ble Bergen Motorbåtforening stiftet under mottoet «motorbåteierne organiserer
seg». Ut fra stiftelsespapirer kan en lese at BMF allerede da var en velorganisert båtforening
som hadde både lystbåter og bruksbåter i sin portefølje. Lørdag 20.09.2014 feiret foreningen
100-årsjubileum på Hotell Norge i Bergen med 200 gjester. Både KNBF og Redningsselskapet
var blant gratulantene. Les hele artikkelen her:
http://www.knbf.no/archives/2014/09/bergens_motorba.php

Båtforsikring på dagsorden i Rørvik
KNBF Region Trøndelag gjennomførte et møte med forsikring som tema hos Folla Kystlag i
Rørvik den 24. september. Det deltok 6 foreninger, derav 1 medlemsforening. Hovedtema var
båt- og foreningsforsikring, momskompensasjon og medlemsfordeler i Norges største
båtfelleskap - KNBF. Les hele artikkelen på:
http://www.knbf.no/archives/2014/09/knbf_region_tro_3.php

Felles medlemsmøte for Askje og Østhusvik båtforeninger
I uke 39 ble det avholdt medlemsmøte i lokalene til Askje Båtforening i regi av KNBF Region
Sør. På programmet stod en gjennomgang av hvorfor det er viktig å ha båtforsikring og
informasjon om medlemsfordeler i KNBF. For KNBF er slike møter viktige da kontakt med
medlemmer og medlemsforeninger er høyt prioritert. Les hele artikkelen på:
http://www.knbf.no/archives/2014/09/felles_medlemsm.php
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