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Sak.2.1 

 

 

ÅRSBERETNING  2011 
 

Styret for region Troms/Finnmark har hatt følgende sammensetning i perioden: 

 

Leder  Asbjørn Sandbakk  Harstad båtforening 

Nestleder Jørn Fjellsaune  Kaldfjord båtforening 

Sekretær Irene L. A. Richardsen Tromsø båtforening 

Kasserer Knut Eriksrud   Alta    (fram til juli 2011) 

Kasserer Lars Hustad   Hasvik Båtforening (fra august 2011) 

Styremedlem Tore N. Berg   Hammerfest  (fra august 2011) 

Varamedlem Leif Hugo Hansen  Stangnes båtforening 

 

Revisor Ingar Paulsen   Harstad båtforening 

Revisor Rolf Nyvoll   Stangnes Båtforening 

Vara revisor Willy Lund   Stangnes Båtforening 

 

Valgkomite:  

Leder  Synnøve Kjøhl Tuckler Kirkenes 

Medlem Bjørnar Enoksen  Tromsø 

Medlem Harald Elvegård  Harstad 

Varamedl. Trygve Rotvold  Kirkenes 

 

Representant i Forbundsstyret 

  Asbjørn Sandbakk  Harstad Båtforening 

Vararep. Jørn Fjellsaune  Kaldfjord Båtforening 

 

 

Styremøter 
Styret har i årsmøteperioden avholdt 3 styremøter. 2 av møtene har vært telefonstyremøter. Ett 

har vært avholdt i Tromsø. Knut Eriksrud fra Alta Båtforening var styremedlem og kasserer i 

fram til sommeren 2011.  Dessverre så døde Knut i sommer, og derav ble det en del 

omrokkering i styret. Lars Hustad overtok jobben som kasserer, og Tore N. Berg  rykket inn i 

styret som fast medlem. 

 

Årsmøte 

Årsmøte 2011 ble avviklet i Tromsø  9. april med god deltakelse med 24 frammøtte. President 

Steinar Glimsholdt representerte forbundet, og i tillegg var to tidligere presidenter til stede. 

 

Markering av 100 års jubileum 
En stor begivenhet i 2011 var markering av KNBF sitt 100 års jubileum i vår region. På 

kvelden etter avviklet årsmøte møttes 50 båtvenner i Rica Hotells festsal for å markere 

jubileet. Vi fikk servert festmiddag med god drikke til. Flere deltok med festtaler og 

underholdning. Til stede var bla vår nåværende president Steinar Glimsholdt, tidligere 

presidenter Bjørn Iddeng og Torleif Jørgensen og tidligere visepresident og regionleder 

Bjarne Engstad. Et vellykket arrangement der alle koset seg ut i de små timer. 
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Forbundet sentralt. 
Som leder av regionen er leder medlem i forbundsstyret og har deltatt på 2 

forbundsstyremøter.. 

 

I tillegg er leder også leder av den sentrale Vedtekts og organisasjonskomiteen VOK, og 

medlem i det sentrale Strategiutvalget. VOK har hatt 2 møter og startet arbeidet med forslag 

til vedtektsendringer som skal behandles på Båttinget 2012 som avvikles i Narvik.  

 

I strategiutvalget er der blitt arbeidet med forbundets organisasjonsutvikling, mens VOK har 

arbeidet med konkrete endringer av Vedtekter for Kongelig Norsk båtforbund. 

Nestleder Jørn Fjellsaune er medlem i Strategiutvalget og har deltatt på møtene der.  

 

 

Prioriterte arbeidsoppgaver 

 
Informasjon/kontakt 

Styret har prioritert kontakt med lokalforeningene som sin største arbeidsoppgave. Hver i 

styret, også varamedlemmene, har fått tildelt lokalforeninger som det skal holdes 

telefonkontakt med. I løpet av året er de fleste lokalforeningene kontaktet 2 ganger.  

 

Informasjon til medlemsforeningene og medlemmene er formidlet via nyhetsbrev fra KNBF 

sentralt. Et virkelig bra tiltak som forhåpentligvis også når ut til medlemmene.  

 

Verving 
Verving av nye båtforeninger til KNBF har vært et prioritert arbeidsområde. 

De fleste ”store” båtforeningene i regionen er nå med i KNBF. Flere båtforeninger i regionen 

som ikke er med i KNBF er blitt kontaktet ang. medlemskap. Regionen har fått en ny 

medlemsforening, Jektholtet Båtforening i Harstad. Vi ønsker Jektholtet Båtforening hjertelig 

velkommen til båtfellesskapet i KNBF. Vi har hatt en utmelding, Tovik Båtforening. Flere 

foreninger er blitt kontaktet, men sitter fortsatt på ”gjerdet”. Potensialet til å få flere 

båtforeninger burde absolutt være tilstede. 

 

Momskompensasjon 
14 båtforeninger i regionen, dvs. ca. halvparten av foreningene har søkt og fått midler av 

momskompensasjonen. Beløpene har variert fra ca. i underkant av kr.1.000.- og opptil 

kr.36.000. KNBF står som felles koordinator for disse søknadene. 

 

Høringsuttalelser 
Ingen høringsuttalelser er blitt avgitt siste år. 

 

Miljøarbeid 
Nestleder i regionen er leder for miljøkomiteen i KNBF. I perioden har vi sett at 

Fylkesmennene langs vår langstrakte kyst har begynt å sette krav til båtforeninger, båthavner 

og båtopplagringsplasser hvor det foregår båt-puss. Det er et spesielt fokus på farlig avfall og 

riktig handtering av miljøgifter.  KNBF v/Miljøkomiteen ga ut en miljøveileder til båttinget i 

2010. Denne er distribuert rundt i regionen. Sammen med annen utsendt miljøinformasjon er 

det forhåpentligvis blitt sterkere fokus på dette området også i Nordfylkene.  
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Besiktigelsesmenn 
Vi har nå 33 besiktigelsesmenn i regionen, - samme antall som i fjor. Det er en prioritert 

oppgave at alle medlemsforeninger skal ha egne utdannede besiktigelsesmenn. Alle 

tillitsvalgte er viktige brikker i ivaretakelsen av forbundet. Tre foreninger har ikke egne 

besiktigelsesmenn. Disse foreningene blir dekket at av besiktigelsesmenn fra 

naboforeningene. Mange båteiere ser viktigheten av å ha besiktiget båten sin. Dette gir 

sikkerhet på sjøen og reduksjon i forsikringspremien hos Norsk Sjø. 

Bøyeprosjektet 
Arbeidet med bøyeprosjektet går sin gang. Alle båtforeninger som har søkt om å få være med 

på prosjektet er blitt tildelt bøye/bøyer. I forhold til opprinnelig antall bøyer tildelt i 2010 har 

flere foreninger fått økt antall i 2011. De fleste bøyene er blitt satt ut, resten kommer i 2012. 

De resterende midlene fra Gjensidige Stiftelsen som står på konto vil bli fordelt til de som har 

mottatt bøyer. Prosjektet vil bli avsluttet i løpet av 2012. 

 

 

 

 

 

Fra 100-års markeringa 2011. 
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Sak.2.2 

 

Regnskap 2011 med revisors beretning 
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Sak.3.1 

Handlingsplan Region Troms/Finnmark KNBF 2012 
 

Kontakt med medlemsforeningene 

God kontakt med medlemsforeningene i regionen må ha høgste prioritet. Den bør skje 

gjennom info.skriv og telefonisk kontakt. Alle medlemsforeningene er nå lagt inn i E-post 

system. Mulighet for raskere og bedre kontakt med medlemsforeningene.  

 

Verve nye foreninger 

Fortsatt er det en god del mindre båtforeninger som fortsatt ikke er tilsluttet KNBF. 

Det er et mål at alle båtforeninger som ikke er tilsluttet KNBF blir kontaktet og tilbudt 

medlemskap. Medlemmer i regionstyret tilbys å stille opp for informasjon. 

 

Samarbeid med offentlige myndigheter 

Være høringsinnstans for kystrelaterte saker i Troms og Finnmark- 

Samarbeid med miljøavdelingene i Troms og Finnmark fylke. 

 

Miljø 

Sette miljøsaker på dagsorden relatert til bruk av båter. 

Et bedre båtliv på miljøets premisser er et satsningsområde for KNBF. Vi ser et sterkere fokus 

fra miljømyndighetene innen området farlig avfall og miljøgifter. Båtpussen er under lupen 

lenger sør, men det forventes et sterkere fokus på dette også lenger nord. Et viktig mål for alle 

båtforeninger må være å utarbeide en avfallsplan for båthavna og båtforeninga. Etablering av 

miljøansvarlige er likeså et sentralt punkt. Miljøarbeidet knyttet til båthavner og båtbruk 

generelt vil være et fokusområdet i tiden fremover.  

 

Bøyeprosjektet 
Avslutte bøyeprosjektet i løpet av 2012, det vil i praksis si å overføre de resterende midlene til 

båtforeninger som har mottatt bøyer for å dekke utgifter i forbindelse med utsetting av bøyer 

og vedlikehold av dem. Videre å bistå i prosessen med å få lagt ut bøyene 

 

 

Sak.3.2   

Budsjettforslag 2012, Region Troms/Finnmark KNBF 
 

Inntekter 

Kontingent fra KNBF       35000 

Sum inntekter        35.000 

 

Utgifter 

Årsmøteutgifter       14.000 

Styremøteutgifter       10.000 

Telefon, internett, porto, kontormateriell      5.000 

Verving/møter i lokalforeninger       4.000 

Utgifter Båttinget       12.000 

Sum utgifter                   45.000 

 

 

Årsresultat              -   10.000 
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Sak.3.3 

Fastsetting av medlemskontingent for kommende år 
Ingen forslag til endringer. 

 

Sak.3.4 

Innkomne saker som ikke strider mot vedtektenes §3 
Ingen mottatte forslag. 

 

 

 
Sak.4 

Valgkomiteens forslag til styret i KNBF region Troms/Finnmark 2012 
 

Leder:  Trygve Paulsen Hammerfest Båtforening  Nyvalg  2 år 

Nestleder Jørn Fjellsaune Kaldfjord Båtforening  Ikke på valg 

Sekretær Irene Richardsen Tromsø Båtforening   Gjenvalg 2 år 

Styremedl. Lars Hustad  Lars Hustad    Gjenvalg 2 år 

Styremedl. Asbjørn Sandbakk Harstad Båtforening   Nyvalg  1 år 

Varamedl. Tore N. Berg  Hammerfest Båtforening  Gjenvalg  1 år 

Varamedl. Leif Hugo Hansen Stangnes Båtforening   Gjenvalg 1 år 

 

Revisorer: Ruth Yttervik  Hammerfest Båtforening  Nyvalg              1 år

  Gerd Ingebrigtsen Hammerfest båtforening  Nyvalg              1 år 

Vara. Revisor Espen Hansen  Hammerfest Båtforening  Nyvalg              1 år 

 

 

 

Regionens representant til Forbundsstyret 

 

Trygve Paulsen Hammerfest Båtforening  Nyvalg  2 år 

Vararepresentant til Forbundsstyret 

Jørn Fjellsaune Kaldfjord Båtforening  Nyvalg  1 år  

 
 

Valgkomiteen   2012  Synnøve Kjøhl Tuckler  Trygve Røtvoll 

 

 

 

Regionstyrets forslag til valgkomite 2012 

 
Leder  Torleif Jørgensen Harstad Båtforening   Nyvalg  1 år 

Medlem Terje Konradsen Finnsnes Båtforening   Nyvalg  1 år 

Medlem Harald Elvegård Stangnes Båtforening   Gjenvalg 1 år 

Varamedl. Trygve Røtvoll Kirkenes Båtforening   Gjenvalg 1 år 

 

        

 

 


