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Vestpåbud vil redde liv
I forkant av denne båtsesongen ble det fra AP's stortingsgruppe lansert et forslag om påbudt av
egnet flyteutstyr for personer ved utendørs bruk av fritidsbåt i fart under 8m. Les mer her:
http://www.knbf.no/archives/2014/06/vestpabud_vil_r.php

Avvikling av HK-avgiften på båtmotorer - hva blir praksis?
Regjeringen har i forslag til revidert statsbudsjett foreslått å avvikle HK-avgift på nye båtmotorer.
Mange av våre medlemmer har spurt om hvordan dette skal gjøres, spesielt er det mange
spørsmål fra de som akkurat har kjøpt båt, kan de få tilbake avgiften? Les mer her:
http://www.knbf.no/archives/2014/06/avvikling_av_hk.php

«Tolltullsaken» avklart
Husker dere saken med det svenske ekteparet som i 2008 la igjen båten sin i Norge i
vinteropplag etter å seilt fra Bottenviken, og som ble ilagt krav fra Toll og Avgiftsdirektoratet på
250.000 for ulovlig midlertidig innførsel av fritidsbåt? KNBF fanget opp og frontet denne saken i
2010 og la grunnlaget for en regelforandring som nå muliggjør å legge igjen en utenlandsk båt i
vinteropplag i Norge. Les hele artikkelen her:
http://www.knbf.no/archives/2014/06/tolltullsaken_a.php

Rabatt på fortøyningsmateriell til medlemsforeninger
KNBF har inngått en sentral avtale med Erling Haug AS om levering av fortøyningsmateriell til
KNBF og medlemsforeninger. Den nye foreningsfordelen med Erling Haug AS gir hele 40 - 60 %
rabatt. Her er mye penger å spare! Les mer her:
http://www.knbf.no/archives/2014/06/rabatt_pa_forto.php

Sigve Reime ny fungerende regionleder i Sør
Som en følge av at Egil Kr. Olsen, leder i Region Sør, ble valgt til visepresident i KNBF på
Båttinget i april, rykker Sigve Reime opp fra vervet som nestleder til fungerende leder i Region
Sør. Han tiltrer også KNBF Forbundsstyre. Som ny fungerende nestleder, og personlig vara til
Forbundsstyret, har regionstyret konstituert styremedlem Arnt Heggøy fra Førre Båtforening. Les
mer her:
http://www.knbf.no/archives/2014/06/sigve_reime_fun.php

Godt besøkt forsikringsmøte i Namsos
KNBF Region Trøndelag inviterte båtforeninger til forsikringsmøte hos Spillum Båtforening i
Namsos den 2. juni. Det deltok åtte foreninger, derav to medlemsforeninger. Hovedtema var
båtforsikring, foreningsforsikring og nytteverdi av å delta i Norges største båtfelleskap - KNBF.
Ler mer her:
http://www.knbf.no/archives/2014/06/godt_besokt_for.php

Sauda Motorbåtforening med i fellesskapet
Den 3. juni avholdt Sauda Båtforening ekstraordinært årsmøte for å ta stilling til KNBFmedlemskap og justere vedtekter (for å få momskompensasjon). KNBF Region Sør var invitert
for å synliggjøre fordeler ved et medlemskap. Årsmøtet gikk enstemmig inn for at Sauda
Motorbåtforening tegner Kollektivt medlemskap i KNBF for ca. 100 medlemmer. Les mer her:
http://www.knbf.no/archives/2014/06/sauda_motorbatf.php

Årets pinsetreff ble igjen en suksess!
Det 24. Pinsetreffet i Horten Gjestehavn ble igjen et flott arrangement av mange grunner. Været
slo til fra sin aller beste side med sol og varmt sommervær og ikke engang en umeldt regnskur
la en stopper for treffet. Det var ca. 70 båter tilstede. Så, hold av pinsen neste år - da treffes vi
igjen i Horten! Les alt på:
http://www.knbf.no/archives/2014/06/arets_pinsetref_2.php

Draugen Motorbåtforening med forskriftsmessig miljøstasjon
Etter god forberedelse står nå den flunkende nye miljøstasjonen til Bergensforeningen ferdig.
Miljømyndighetene krever at farlig avfall skal oppbevares innenfor låste porter, men nøkkelen er
tilgjengelig i båtforeningen slik at medlemmene har tilgang til å kildesortere avfall fra båtbruk og
vedlikehold. Det ferdig sorterte avfallet hentes av en profesjonell transportør. KNBF gratulerer
Draugen Motorbåtforening med en miljøstasjon helt etter læreboka. Les mer her:
http://knbf.no/regionost/archives/2014/06/draugen_motorba.php

Velkommen om bord!
Medlemsutviklingen i KNBF er meget positiv. I 2014 har hele 30 nye medlemsforeninger kommet til med 2.960
medlemmer. Alle, unntatt 2 foreninger, har tegnet Kollektivt medlemskap. De nye medlemsforeningene er:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Jørpeland Båtforening
Våganes Båtforening (Stavanger)
Ryggstranden Båtforening ( « )
Kræmmervika Marina, Leknes
Henda Småbåtlag (Møre & Rom.)
Furuholmen Båthavn (Florø)
Skiftesvik Båtforening(Stavanger)
Ytre Hafrsfjord Båtforening
Leksvik Båtforening
Tysnes Båthamn

11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.

Båtstad Båtforening (Stavanger)
Tananger Båtforening
Røysa Småbåthavn (Agdenes)
Hollingsholm Båthavnlag (Molde)
Sanddyna Båtforening (Oslo)
Humlekjær Båtforening (Fredrikstad)
Støtt Fiskarlag Båtforening Kunna
Bjerkvik Båtforening
Hjelmås Båtforening (Lindås)
Ingeborgskjær Bryggelag (Frogn)
Elnesvågen Naust/Båtplass Båthavn

22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.

Tenvik Båtforening (Nøtterøy)
Langkaien Båtforening, Tananger
Sauda Båtforening
Salsnes Båtforening (Trøndelag)
Øra Båtforening (Trøndelag)
Karmsund Brygge Marina
Elnesvågen Småbåtforening
Solbakk Båtforening (Jørpeland)
Eivindvik Båtlag (Gulen)
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