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KNBF Nyhetsbrev sendes til båtforeninger, regioner, komiteer, besiktigelsesmenn/takstmenn og 
samarbeidspartnere. Forbundet utgir regelmessige nyhetsbrev omlag en gang pr. måned eller når 
informasjonsmengden tilsier det. Vi setter stor pris på tilbakemeldinger og oppfordrer til å sende oss e-post. 
 Vi ber om at nyhetsbrevet distribueres blant båtforeningens medlemmer.  
  
 

 

 Reidar Kjelsrud ny generalsekretær i KNBF 
  Reidar Kjelsrud er ansatt som ny generalsekretær i Kongelig Norsk Båtforbund etter Jan H.   
 Syvertsen, som nå blir pensjonist. Kjelsrud er 55 år og kommer fra Det norske Veritas hvor han har  
 vært markedssjef for fritidsbåtsektoren. Han har bred maritim bakgrunn fra havnepolitiet, som 
 skipssjef i Kystvakten og fra markedsføring av maritim elektronikk. Han er også tidligere   
 norgesmester i seiling. Han tiltrer sin nye stilling 1. januar 2011. 

 
 

 Ingjerd Schou fikk fart i ISO-saken! 
  Endelig kan vi skrive noe positivt om politikere og myndigheter! Svaret fra nærings- og  
  handelsminister Trond Giske på spørsmålet fra Ingjerd Schou (H) var rett og slett gledelig!  
  Statsråden skriver blant annet følgende:  
  ”For norske forbrukere er det viktig at fritidsbåter som produseres i Europa og andre steder er  
  egnet til bruk i våre værharde farvann. Sjøfartsdirektoratet opplyser til departementet at det i det 
  videre arbeidet nå vil sette av ressurser slik at de kan følge opp fagområdet for sikkerhets-   
  standarder for fritidsbåter på en tilfredsstillende måte. Dette innebærer også deltakelse i møter 
  internasjonalt.” Les hele artikkelen her: 

http://knbf.no/archives/2010/09/ingjerd_schou_f.php 
 

 

 Økseskaftsvar fra finansministeren!  
 Svaret på spørsmålet fra Ingjerd Schou (H) til finansministeren var et ”goddagmannøkseskaft”-  
 svar. Hvis det forholder seg slik som finansministeren skriver, ville det ikke vært noe problem for  
 våre utenlandske båtvenner å vinterlagre båten i Norge, hvilket det vitterlig er. Finansministeren 
 skriver blant annet følgende i sitt svarbrev: 
 ”Etter gjeldende regelverk vil tolletaten gi tillatelse til at lagring skjer utenfor tollagerholderens 
  fysiske lager. For eksempel kan dette skje på en marina eller annen båtopplagsplass. Toll- og  

avgiftsdirektoratet har opplyst at dette imidlertid ikke er en ordning som benyttes særlig ofte." Les mer på: 
 

http://knbf.no/archives/2010/09/sporsmal_til_fi.php 

 

 

 KNBF innleder miljøsamarbeid med Dansk Sejlunion  
  Leder av miljøkomiteen i KNBF Jørn Fjellsaune og ass. generalsekretær Endre Solvang 
  har deltatt på møte med vår søsterorganisasjon i Danmark, Dansk Sejlunion (DS),  
  for å utveksle erfaringer på miljøområdet. Vi fikk erfare at DS har ansatt egen miljø- 
  medarbeider og har lagt ned et betydelig arbeid på miljøsiden. Satsningen har også vist at  
  det fremdeles er utfordringer for bunnstoff og gjenvinning av utrangerte fritidsbåter.  
  Les mer på: 

http://knbf.no/archives/2010/09/knbf_innleder_m.php 
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  Oppdaterte vedtekter 
 Forbundet har nå avsluttet oppdateringen av sine vedtekter etter Båttinget i 2010. Blant endringer  
 som er kommet inn er den nye medlemsformen foreningsmedlemskap (tidligere båtpolitisk  
  medlemskap) og endring av betegnelsen direktemedlemmer til personlige medlemmer. Du kan  

    lese forbundsvedtektene og regionvedtektene til KNBF på linkene her: 
http://forbundsvedtekter 

http://regionvedtekter 
 
 

 KNBF Klubbforsikring 
Fender Marine kan tilby forsikring av marinaanlegg for medlemsforeninger i KNBF. 
Forsikringene bygges opp i moduler og kan skreddersys etter ønsker og behov. I samarbeid 
med Kongelig Norsk Båtforbund (KNBF) tilbys medlemsforeninger gunstige forsikringer for 
foreningens aktiviteter. Dette kan omfatte: 

 

 
 

Les mer på: http://knbf.no/klubbforsikring.php  
 
 

 Husk medlemsrabatt på presenning og stativ hos O.B. Wiik 
Skal du fornye båtpresenningen din i høst? Trenger du nytt stativ? KNBF har gunstig 
rabattavtale som gir våre medlemmer meget gode priser. Mer informasjon om tilbudet finner 
du på:  

http://knbf.no/obwiik.php 

 

 

 Trenger du ny kalesje? 
Alle medlemmer får 12 % rabatt på kalesje/stoler/puter fra Helly Hansen Pro AS (tidligere Jens 
Sagen AS / Hübert i Kristiansand). Her kan du lett spare kr. 1.000,- eller mer ved å oppgi ditt 
KNBF- medlemsnummer. Les mer på:  

http://knbf.no/hellyhansen.php 

 
 

Tilbud om gratis foredrag 
Magne Klann, 

forfatter av praktverket Havneguiden, 
tilbyr foreninger gratis foredrag på medlemsmøter denne vinteren. 

Les mer på: 
 

www.havneboka.no/foredrag 
 
 

Sekretariatet har kontortid 08:00 – 16:00. Vi ønsker alle våre medlemmer en riktig fin høst! 

 
I sekretariatet finner du: 
 Generalsekretær:   Jan H. Syvertsen,  tlf. 913 03 217    jasy@knbf.no  
 Ass. generalsekretær:  Endre Solvang,      tlf. 954 90 900    endre@knbf.no  
 Org. konsulent:   Hege R. Lunde,     tlf. 928 34 112     hege@knbf.no 
 Adm. sekretær:  Magdalena Magnussen tlf. 2235 6800  magdalena@knbf.no  
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