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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. Grunnet lansering av ny web er det dessverre lenge siden forrige informasjonsbrev.

Like fartsgrenser til sjøs
KNBF har lenge hevdet at fartsgrensene i havner og kystnære farvann bør være generelle.
Nå har vi fått litt oppmerksomhet om vårt syn. Torsdag 18. juni ble både fungerende
generalsekretær Endre Solvang og tidligere styremedlem i Region Øst, Arne Grimsø,
intervjuet av NRK Vestfold og sendt som lokalnyheter før Dagsrevyen. Begge formidlet på
en god måte KNBF sitt syn på fartsgrenser til sjøs. I tillegg ble en båteier intervjuet. Les
hele artikkelen her:
http://knbf.no/nyheter/item/fartsgrenser-til-sjos

KNBF samarbeider med Kystverket
Som landets største interesseorganisasjon for fritidsbåtfolk har KNBF hatt møte med Kystdirektør
Kirsti Slotsvik og hennes stab den 21.8. Fra KNBF møtte en samlet ledelse anført av fungerende
president Egil Kr. Olsen. Møtets hensikt var å bli kjent og legge grunnlag for videre samarbeid.
Kystdirektøren var enig med KNBF om at det var viktig å få fram et bedre underlag for hvorfor det
skjer ulykker på sjøen i fritidsflåten. Les mer her:
http://knbf.no/nyheter/item/knbf-samarbeider-med-kystverket

Hvorfor er vi medlem av KNBF?
Se intervjuet med Birger Schjølberg, leder av finanskomiteen og regionleder i Region
Nordland, her:
https://www.youtube.com/watch?v=fSvOEIB8SIQ

KNBF kritisk til forslag om krav til båtførerbevis for alle
KNBF stiller seg kritisk til et forslag fra Kartverksjefen om at alle båtførere må ta båtførerprøve.
Forbundet mener at det må være en dokumentert sammenheng mellom tiltak og ulykker/dødsfall
før innføring av nytt regelverk. Denne dokumentasjon foreligger ikke i dag og båtfolket bør derfor
ikke utsettes for nye populistiske forslag som innebærer både krav og bøter. Les hele artikkelen
og se en debatt på TV2 Nyhetskanalen på linken nedenfor:
http://knbf.no/nyheter/item/knbf-kritisk-til-forslag?category_id=5

KNBF hjelper medlemsforeningene
Medlemsforeningene søker hjelp i vanskelige saker. Fagerstrand Båtforening ble ilagt
eiendomsskatt av Nesodden Kommune. Etter hjelp fra KNBF ble båtforeningen fritatt. Se
hele intervjuet med Thor Henrik Vestnes her:
https://www.youtube.com/watch?v=bzcP91BnDfc&feature=youtu.be

Godt forsikringsmøte på Hitra
Mandag 15. juni hadde KNBF Region Trøndelag invitert ulike foreninger på Hitra til et
spennende forsikringsmøte. Sandstad Båtforening ligger tett ved Trondheimsleia på Hitra.
Foreningen har 89 båtplasser og 120 medlemmer, egen gjestebrygge med 4 båtplasser og flott
klubbhus med møterom og kjøkken som leies ut til ulike arrangement. Her kunne regionleder
Knut Tore Børø i Trøndelag ønske velkommen til 9 styremedlemmer fra 4 ulike båtforeninger.
Les hele artikkelen her:
http://knbf.no/nyheter/item/godt-forsikringsmote-pa-hitra

Nye svaibøyer på plass i Region Sør
Endelig er sommeren er kommet til Rogaland og 11 av 15 svaibøyer er nå lagt ut til fri bruk for
fritidsbåtfolket Ryfylke. Disse bøyene er en del av KNBF sitt landsdekkende bøyeprosjekt på vel
100 bøyer. Med meget god bistand fra Kystvakten ved «KV TOR», er det nå lagt ut 11 bøyer.
Bøyene er plassert i samråd med Ryfylke Friluftsråd og godkjent av kommunene/havnevesen.
Ler mer på:
http://knbf.no/nyheter/item/nye-svaiboyer-pa-plass-i-region-sor

KNBF Region Vest med medlemsmøte i Førde
Region Vest gjennomførte medlemsmøte i Førde 11. juni hvor regionleder Thor Manum åpnet
møtet med å ønske alle velkommen. Fung. visepresident Jan-Inge Kleppevik overtok så med å gi
en presentasjon av KNBF og hva vi står for. Han var innom temaene medlemsfordeler, medlemsstatus, båtpolitiske saker, momskompensasjon, Norske Sjø og sikkerhetsbesiktigelse. Etter
presentasjonen ble det anledning til å drøfte ulike båtpolitiske problemstillinger. Du kan lese mer
her:
http://knbf.no/nyheter/item/knbf-region-vest-med-medlemsmote-i-forde

Velkommen om bord!
12 nye medlemsforeninger har kommet til med 1.217 medlemmer i perioden juni - sept. Alle har
tegnet Kollektivt medlemskap. Det er god spredning i hele landet. De nye medlemmene er:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Maurnes Fiske og Småbåtforening (Sortland)
Nøtterø Båtforening
Ryssholmen Båteigarlag (Lanternen)
Midtgulen Båtforening
Jørstadsjøen Småbåthavn SA (Ytterøy)
Hesthagan Båtforening (Åfjord)
Kjønnøy Småbåtlag
Fagerstrand Båtforening
Sjernarøy Båtforening (Finnøy)
Trones Båteierforening (Verdal)
Rennesøy Marina Båtforening
Nordre Tasken Velforening (Saltnes/Hvitsten)
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Øst
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Trøndelag
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33
393
185
34
27
21
11
256
30
42
150
27
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