Lifjellet, Gandsfjorden, frå Jåttåvågen. (Foto: Endre Solvang)
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KNBF Informasjonsbrev sendes til båtforeninger, regioner, komiteer, besiktigelsesmenn og
samarbeidspartnere. KNBF utgir informasjonsbrev omlag en gang pr. måned eller når informasjonsmengden
tilsier det. Vi setter stor pris på tilbakemeldinger. KNBF ber om at informasjonsbrevet distribueres til
båtforeningens medlemmer. Oppdatert informasjon finner du på www.knbf.no og på
http://knbf.no/regionsider.php.

KNBF åpner dører på Stortinget
KNBF arbeider kontinuerlig for å ha dialog med landets stortingspolitikere. Ut fra KNBF sin brede
kompetanse på området fritidsbåter og drift av havneanlegg, var vi den 10. februar invitert til et
båtpolitisk seminar på Stortinget sammen med 4 andre organisasjoner. Målsettingen med
seminaret var å etablere et samarbeidsforum og arena der interesse-organisasjoner gis
anledning til å dele sin kompetanse med politikere. Les hele artikkelen her:
http://www.knbf.no/archives/2015/02/knbf_apner_dore.php

Skifte av president i KNBF
På et ekstraordinært Forbundsstyremøte lørdag 10.1.2015 trakk sittende president Kai Schøne
seg som president i KNBF. Visepresident Egil Kr. Olsen ble av et enstemmig Forbundsstyre
konstituert som fungerende president frem til første ordinære Båtting. Olsen kommer fra
Stavanger og Dusavik båtforening. Han har lang fartstid i KNBF, både som styremedlem i
region Sør, regionleder og derved også som medlem i Forbundsstyret. Les hele artikkelen her:
http://www.knbf.no/archives/2015/01/skifte_av_presi.php

Reidar Kjelsrud fratrer som generalsekretær i KNBF
Etter avtale med Forbundsstyret har generalsekretær Reidar Kjelsrud valgt å si opp sin stilling
som generalsekretær i KNBF med virkning fra 1. februar. Bakgrunn for fratreden er ulike syn på
veivalg fremover. Kjelsrud har vært i stillingen i 4 år. KNBF ønsker han lykke til med nye
oppgaver. Ler mer her:
http://www.knbf.no/archives/2015/02/reidar_kjelsrud.php

Endre Solvang overtar som fungerende generalsekretær i KNBF
Etter at Reidar Kjelsrud valgt å si opp sin stilling som generalsekretær i KNBF har
Forbundsstyret konstituert Endre Solvang som fungerende generalsekretær inntil videre ned
virkning fra 1. februar. Han vil i vareta Kjelsrud sine tidligere oppgaver. Les hele artikkelen her:
http://www.knbf.no/archives/2015/02/endre_solvang_o.php

KNBF fordeler 6,5 millioner i momskompensasjon
KNBF og medlemsforeningene har fått tildelingsbrevet fra Lotteri- og Stiftelsestilsynet (LST) om
at vi for 2014 mottar momskompensasjon på 6.909.762. Det er ny rekord. KNBF har fått
refundert 83% av søknadsbeløpet, mot 70 % i fjor. Tildelt momskompensasjon til 171
medlemsforeninger utgjør mer enn det dobbelte av hva samtlige foreninger betaler i kontingent
til KNBF. Les hele artikkelen på:
http://www.knbf.no/archives/2014/12/knbf_fordeler_6.php

FB 1860 fikk 410.000 i momskompensasjon
Fredag 19. desember kunne styret i Frognerkilens Båtforening motta beskjeden om at en
utbetaling på hele 410.269 i momskompensasjon fra Lotteri og Stiftelsestilsynet for 2014. Dette
er ny rekord for hva en medlemsforening har mottatt siden ordningen ble etablert i 2010. I
desember fordelte KNBF 6.500.000 i momskompensasjon fra Lotteri- og Stiftelsestilsynet til 171
medlemsforeninger. Les mer her:
http://www.knbf.no/archives/2015/01/fb_1860_fikk_41.php

Trondheim Båtforening vant anbudskonkurranse om Gilstad
Trondheim Kommune utlyste anbudskonkurranse om drift av Grilstad Småbåthavn for snart et år
siden. Ingen tilbud ble akseptert i første runde, og kommunen gikk i mai i forhandlinger med
aktuelle tilbydere. Nå er det klart at Trondheim Båtforening (TBF) har fått driftsansvar for MidtNorges nye storstue for fritidsbåtfolk. Havna vil åpne i mai med de første 100 båtplassene ferdig
og utvide gradvis inntil havna står ferdig utbygd med 800 båtplasser. Les mer på:
http://www.knbf.no/archives/2014/12/trondheim_batfo_4.php

Hege Reimertz Lunde går av med pensjon
Den 12. februar hadde Hege sin siste arbeidsdag etter nesten to tiår i KNBF. Hun har vært ansatt
som administrasjonssekretær og organisasjonskonsulent. På Båttinget 2014 ble hun for sin lange
innsats hedret med KNBF Hederstegn. Hennes oppgaver har vært knyttet til alt av administrativt
arbeid. Les mer på:
http://www.knbf.no/archives/2015/02/hege_reimertz_l.php

Velkommen om bord!
Fem nye medlemsforeninger har hittil kommet til med 305 medlemmer i 2015. Alle har tegnet
Kollektivt medlemskap utenom Eidsøra Småbåtforening med foreningsmedlemskap.
•
•
•
•
•

Langnesvika Båtforening, Nordfold, Nordland, 27 medlemmer
Havna Småbåtforening, Levanger, Nord-Trøndelag, 50 medlemmer
Røra Båtforening, Verdal, Nord-Trø ndelag, 65 medlemmer
Eidsøra Småbåtforening, Møre og Romsdal, 37 medlemmer
Bangsund Båtforening, Namsos, Nord-Trøndelag, 127 medlemmer

I sekretariatet (med åpningstid 08:00 – 16:00) finner du:
 Adm. sekretær
 Fungerende generalsekretær
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