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KNBF Region Troms og Finnmark

Lørdag 15. februar 2A2A kl: 1 1.00
Scandic lshavshotell Tromsø

Deltakere:
Olderhamna Båtforenine (1)

Alta Båtforening (2)

Kaldfjord Båtforening ( 1)

Hasvik Båtforening (1)

Hammerfest Båtforenine (L)

Gjester:
Birger Schjølberg (Finansleder KNBF)

Kurt Asbjørn Enoksen og Bent Raanes S6rensen, Tryg forsikring (ankomst kl 15.00)

Leder for regionen Odd-Are Skoglund Ønsket velkommen.

Sak 1 Konstituering
LJ Godkjenning av innkalltng. Vedtak: lnnkolling enstemmíg godkjent
t.2 Godkjenning av sakliste. Vedtok: Soksliste enstemmig godkjent
1.3 Godkjenning av representantenes stemmerett og evt. Fullmakter

Vedtok: Alle med stemmerett godkjent. lngen fullmokter ut over
dette.

t.4 Valg av møteleder. Odd-Are Skoglund valgt til møteleder
1.5 Valg av referent. lørn Fjellsøune valgt tîl relerent
1.6 Valg av 2 til å underskrive protokoll. Bjørn S. Odden og Odd-Are

Skoglund vølgt til å underskrÍve protokollen

Meldinger
2.L Styrets årsberetning 2019.

Odd-Are Skoglund gjennomgikk årsmeldinga som var delt ut til alle
deltakerne, samt sendt ut på forhånd per e-post.
- Medlemsutvikling er svakt negativ lra 2626 t¡l 2590

I

Sak 2



2.2

Årsmøtesaker

- Momskompensasjon er under press. I utgangspunktet fikk KNBF

avslag på sin sØknad. Klage vil bli behandlet L. april hvor man forventer
medhold.
- Jørn gjennomgikk miljøaktivitetene med oppfordring til å delta i

ryd d ea ksjoner/stra n d rydd ed agen, sa mt at ryd d ea ktivitetene mel des

inn til sekretariatet i KNBF.

- lnformasjon helt ut til medlemmene ble tatt opp i flere
sammenhenger og ansees som sentralt i det videre arbeidet i

regionen. Utdypes nærmere i handlingsplanen.

Regnskap 20L9. Regnskapet er gjort opp med et positivt resultat på kr
3.2L5 og sum eiendeler kr 138.567. Det ble bemerket at revisors
kommentar ikke fulgte utsendelsen av årsmøtepapirene. Ärsaken var
at de var kommet etter utsendelsen. Kasserer hadde medbrakt
revisors beretning til årsmøtet og leste dette for deltakerne. Godkjent
av årsmØtet.

Sak 3

3.1 Handlingsprogram202O
* Vedlikehold av KNBF fortØyningsbøyer er viktig og trenger

oppfølging. Det er fortsatt noe midler det kan sØkes på til dette
formålet.

* Styret vurderer ny kommunikasjonsplattform <MS Teams>
* For å styrke medlemskontakt og rekruttering har regionen laget et
eget prosjekt kalt <Rekrutering og medlemspleie>. Regionen har
allerede fått kr 25.000 til dette prosjektet med mulighet for flere
midler i takt med aktivitetsnivået. Punkter innenfor dette temaet:

- Bruk lokalpressen.
- Bruk Facebook og andre sosiale internettkanaler.
- Familieaktiviteter i båthavna, for eksempel <Bli Glad og Trygg på

Sjøen> (barnearrangement). (Kjøp inn små joller med El-motor).
Styrke samhold og økt kommunikasjon mellom båtforeninger i hele
regionen.

- Støtte utvidelser av båthavner og behov for mer grunneiendom. Ser

ofte behov for faglig assistanse overfor offentlige myndigheter
- Styrke generell kontakt med offentlige myndigheter, samt

markedsføre effekten av at KNBF er et viktig talerØr for båtfolket
- Tilrettelegge for havneplass for vannscootere. Årsmøtet Ønsker
vannscooter-bruker inn i båtforeningen

- Oppdatert kontaktoversikt er viktig.
- Bruke Miljøselen som spydspiss for å få med den yngre delen av

befolkning til miljøaktiviteter som igjen fremmer merkevaren
KNBF. Miljødiplomer er sendt ut til regionen med oppfordring til
bruk i passende sammenhenger.

- Styrke aktiviteten rundt temaet <sikkerhetr¡
- Oppfølging av besiktigelsesordningen
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Alle saker og ideer i handlingsprogrammet sendes styret for videre oppfølging.

3.2 Budsjett 2020. Budsjettet lagt frem med et negativt resultat på

kr L0L.087. Mye av dette er midler til Bøyeprosjektet og prosjekt
a Rekruttering og medlemspleie>.

3.3 Innkomne saker.
lngen innkomne saker til behandling på årsmøtet

Vedtok: Årsberetning, regnskopet og budsjett ble enstemmig godkjent med de påløring
som er ldgt til under enkelte punkter,

Kl 14.00 pause med smakfulle bagetter

Sak 4 Valg

Valgkomiteens forslag til årsmøtet

F

Representant i forbundsstyret:
Vararepresentant i forbundsstyret:

ril

Odd-Are Skoglund
Jøm 1-ellsaune

2020-2021
2019-2020

Revisorer:

Dagens funksjon
i parentes

Navn Forening Periode

Leder Odd-Are Skoglund Alta Gi.vals.2 är 2020-2021
Styremedlem
(Nestleder)

Jørn Fjellsaune Kaldfiord Ikke på
vals

20t9-2020

Styremedlem,
(Sekretær)

Asbjørn Sandbakk Harstad Ik:ke på
valg

20t9-2020

Styremedlem
(Kasserer)

Lars Hustad Hasvik Gj.valg2 ât 2020-2021

Styremedlem Bjømar Moen Kirkenes Ikke på
vale

20t9-2020

Varamedlem I
(Varamedl l)

Tore Normann Berg Hammerfest Gj.valg
l(2) ån

2020 (2r)

Varamedlem 2. Bjørn Odden Alta Gj.valg
rQ\ år

2020 (2t)

Posision Navn Forenine Periode
Revisor 1, Erline Robertsen Hammerfest Nv 1(2) år 2020(2r)
Revisor 2, Ruth Yttervik Hammerfest Gj.valg

r(2\ år
2020(2r)
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V

Vedtok: Valgkomiteens lorslog enstemmig vedtqtt. ÅrsmØtet g¡r styret påtegg og futtmøkt
t¡l å Íå bekreftet volgkomÍteens deltokelse, eventuelt behov for å komplettere
valgkomiteen med ondre personer.

Årsmøte 2O2O ogsenere år.

De årene det ikke er båtting, vurderes det om årsmøtet kon legges til en annen tid ov året, og
i forbindelse med onnet orrongement som trekker båtfolk. Dette for å øke oppslutningen på
årsmøtet.

Vedtok: Styret gis fullmakt til å bestemme form, tid og sted for årsmøtet 202L. Årsmgtet gir
somtidig styret fullmokt til å velge om det skol ovholdes årsmøte i 202L jfr vedtektene 5 L0.3

Ärsmøtet hevet lørdagL5.O2.2O2O kl 14.00.

Bjørn S. Odden

Etter årsmØtet ankom to representanter for Tryg forsikring og informerte om den nye
forsikringsavtalen mellom KNBF ved Norske SjØ og Tryg Forsikring. Svært lærerikt møte.

Posision Narm Forening Til årsmøtet
Leder Svein Tore Paulsen Hammerfest 2020(2r)
Medlem I Eva Hustad Hasvik 2020(2r)
Medlem 2 Knut Isaksen Harstad 2020(21\
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