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PROTOKOLL 

 

Kongelig Norsk Båtforbunds Båtting 2012 
28.- 29. april 2012 

Rica Narvik Hotel 
 

 
 

Åpning av Båttinget 2012, besluttende del 
 
President Steinar H. Glimsholt åpnet formelt KNBFs 6. Båtting lørdag 28.april 2012, kl 1630. 
49 representanter fra 38 båtforeninger, 21 regiondelegater, 9 forbundsstyrerepresentanter, 4 fra sekretariatet og 27 
ledsagere var møtt fram og ble ønsket velkommen. 
 
 

Sak A:  

Opprop av representanter, godkjenning av stemmerett og fastsettelse av stemmetall 
 
Fordelingen av stemmer, også for ikke møtende foreninger, ble fordelt etter demokratiske prinsipper til region og 
fremmøtte foreninger i henhold til vedtekter og presiseringer gitt av Arbeidsutvalget i 2010. Totalt antall stemmer 
utgjorde 322. Ass. generalsekretær foretok opprop av representanter med tilhørende antall stemmer. Det var ingen 
innvendinger til stemmefordelingen. 
 
Vedtak: Antall stemmer ble fastsatt til 322. 
 
 

Sak B: 

Valg av møteleder og møtesekretærer 
 
Forbundsstyrets forslag: 
Møteledere: Svein Kristiansen, Stathelle og Omegn Båtforening, Region Øst og Arne Martin Andersen, Drammen 
Motorbåtforening, Region Øst. 
Møtesekretærer: Sekretariatet. 
Det ble ikke forslått andre kandidater. 
Båttingets vedtak: Forbundsstyrets forslag enstemmig vedtatt. 
 
 

Sak C: 

Godkjenning av bekjentgjøring og innkalling 
 
Det var ingen kommentarer til bekjentgjøring og innkalling. 
Båttingets vedtak: Enstemmig godkjent. 
 
 

Sak D: 

Valg av to personer til å underskrive protokoll fra Båttinget 
 
Forbundsstyrets forslag:  
Magnus Vabø, Draugen Motorbåtforening, Region Vest og Kristian Tornes, Tornes Småbåtforening, Region Nordvest. 
Det ble ikke forslått andre kandidater. 
De samme personer ble også foreslått som tellekorps. 
I tillegg ble utdelt forretningsorden lest opp. 
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Det var ikke andre forslag til protokollunderskrivere, tellekorps eller kommentarer til forretningsorden. 
 
Båttingets vedtak: Forbundsstyrets forslag til protokollunderskrivere, tellekorps og forretningsorden ble enstemmig 
vedtatt. Møteleder Svein Kristiansen underskriver protokoll sammen med de to valgte protokollunderskrivere. 
 
 

Sak E: 

Styrets årsberetning og regnskap 
 
Årsberetning 2010 og 2011 
Årsberetningene ble gjennomgått side for side og deretter tatt opp til avstemning som helhet.  
Båttingets vedtak: Årsberetningene for 2010 og 2011 ble begge enstemmig godkjent. 
 
Regnskap 2010 og 2011 
Regnskapene ble kort kommentert av finanskomiteens leder Ole Rune Grimsrud. Han la vekt på en fortsatt styrket 
økonomi gjennom perioden og at regnskapene ble stadig bedre spesifisert. Ingen av representantene ønsket ordet til 
regnskapene. 
Båttingets vedtak: Årsregnskapene for 2010 og 2011 ble begge enstemmig godkjent uten kommentarer. 
 
 

Sak F: 

Revisors beretning 
 
Revisjonsberetninger for 2010 og 2011 ble kort kommentert av finanskomiteens leder Ole Rune Grimsrud. 
Ingen andre ønsket ordet i saken. 
Båttingets vedtak: Revisjonsberetninger for 2010 og 2011 ble enstemmig tatt til etterretning. 

 
 
Sak G: 

Forslag til vedtektsendringer 

Til grunn for forslaget ligger et omfattende arbeid i Vedtekts- og Organisasjonskomiteen, Arbeidsutvalget og 
Forbundsstyret. Presidenten ga en orientering om dette arbeidet og påpekte at det ikke foreligger noe 
gjennomgripende forslag til endringer denne gang, men at dette vil bli overlatt til det nye forbundsstyret i neste 
tingperiode. Det forelå følgende forslag til vedtektsendringer: 

 
Forbundsvedtektene (eksisterende)          Forbundsvedtektene (forslag til nye) 
               (endringer i kursiv) 

 
 
§ 1 Navn 

KNBF er en riksdekkende sammenslutning av 

båtforeninger, klubber, lag og direkte tilsluttede 

med- lemmer, organisasjonsmessig i nndelt i 

regioner. Organisasjonens navn er Kongelig Norsk 

Båtforbund. 

I dagligtale kan forkortelsen KNBF eller 

Båtforbundet benyttes. 

 

§ 1 Navn 

KNBF er en riksdekkende sammenslutning av 

båtforeninger, klubber, lag og direkte tilsluttede med- 

lemmer, organisasjonsmessig i nndelt i regioner. 

Organisasjonens navn er Kongelig Norsk Båtforbund. 

I dagligtale kan forkortelsen KNBF benyttes. 
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§ 2 - Formål 

 
Forbundets formål er å samle båtforeninger og lag i 
Norge innen regionale sammenslutninger i en felles 
riksorganisasjon for gjennom denne å fremme 
båtlivet og alle interesser knyttet til dette i henhold 
til følgende: 
 

 Være talsmann overfor offentlige myndigheter i 
rikspolitiske saker som berører båtlivet og være 
representant i fora som behandler saker av 
vesentlig interesse for dette. 

 Fremme og ivareta hevdvunne rettigheter til 
bruk av havet og kystnaturen. 

 Medvirke til å sikre friarealer ved sjøen. 

 Delta i arbeid for å hindre forurensning av 
miljøet så vel nasjonalt som internasjonalt. 

 Bidra til opplæring og opplysning i sjøsikkerhet, 
sjøvett og navigasjon samt virke for godt 
sjømannskap og hensynsfull framferd på sjø og 
land. 

 Være et serviceorgan i båtlivsspørsmål for 
allmennheten. 

 Samarbeide med andre organisasjoner med 
felles interesser så vel nasjonalt som 
internasjonalt. 

 Følge utviklingen i båtmarkedet og virke for god 
sjøsikkerhetsstandard på fritidsbåter og deres 
utrustning. 

 Arbeide for fremme av medlemmenes 
interesser ved medlemstilbud samt 
bekjentgjøring av disse og ellers orientere om 
virksomheten ved utgivelse av forbundets 
medlemsblad. 

 Drive rådgivende virksomhet overfor tilsluttede 
medlemsorganisasjoner. 

 
§ 2 – Formål 
 
Forbundets formål er å samle båtforeninger og lag i 
Norge innen regionale sammenslutninger i en felles 
riksorganisasjon for gjennom denne å fremme båtlivet og 
alle interesser knyttet til dette i henhold til følgende: 
 

 Være talsmann overfor offentlige myndigheter i 
rikspolitiske saker som berører båtlivet og være 
representant i fora som behandler saker av 
vesentlig interesse for dette. 

 Fremme og ivareta hevdvunne rettigheter til 
bruk av havet og kystnaturen. 

 Medvirke til å sikre friarealer ved sjøen. 

 Delta i arbeid for å hindre forurensning av 
miljøet så vel nasjonalt som internasjonalt. 

 Bidra til opplæring og opplysning i sjøsikkerhet, 
sjøvett og navigasjon samt virke for godt 
sjømannskap og hensynsfull framferd på sjø og 
land. 

 Være et serviceorgan i båtlivsspørsmål for 
allmennheten. 

 Samarbeide med andre organisasjoner med 
felles interesser så vel nasjonalt som 
internasjonalt. 

 Følge utviklingen i båtmarkedet og virke for god 
sjøsikkerhetsstandard på fritidsbåter og deres 
utrustning. 

 Arbeide for å ivareta medlemmenes interesser 
ved utvikling av medlemstilbud, drift av KNBF 
sine web-sider og alle andre tiltak som er egnet. 
 

 Drive rådgivende virksomhet overfor tilsluttede 
medlemsorganisasjoner. 
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§ 3 – Medlemskap/Medlemsformer/Organisering 
 
3.3 
KNBF er organisert i regioner.  
En region kan deles i flere regioner, og det kan opprettes 
mindre lokale avdelinger innen regionen. Flere regioner, 
eller avdelinger innen en region, kan likeledes vedta å 
foreta en sammenslutning. Vedtak om navn på, og 
geografiske grenser eller interesseområder fattes av 
regionen(e) selv med alminnelig flertall. Eventuell tvist 
avgjøres av Forbundsstyret. Vedtak om regional deling 
eller sammenslutning meddeles Båttinget via 
Forbundsstyret. 
Hver region velger sin regionleder som skal være 
representant til forbundsstyret jfr. § 12.3. Regionens 
representant til forbundsstyret kan ved valg i regionen 
endres i perioden mellom hvert båtting. 
Alle regionale sammenslutninger må innordne seg 
”Vedtekter for KNBF – regioner” som vedtatt på 
båttinget. 
 
 
 
§ 11 – Stemmerett, representasjon og fullmakter 

 
11.2 Stemmerett 
Stemmene tildeles regionen etter denne modell. En 
region kan maksimalt avgi 1/5 av stemmene. Stemmer til 
medlemsforeninger som ikke møter, disponeres av 
regionstyret og fordeles til regionstyret og de fremmøtte 
medlemsforeninger etter demokratiske prinsipper. 
 
 
 
§ 12 – Forbundsstyret 
 
12.3 
Forbundsstyrets sammensetning: 
Forbundsstyret består av President, Visepresident, 
Finansleder og Regionledere. 
Regionledere har personlige vararepresentanter, 
fortrinnsvis nestleder. 
President, Visepresident og Finansleder velges ved 
særskilt valg for to (2) år. 
Regionledere og vararepresentantene er valgt på sine 

årsmøter for to (2) år samtidig. 

Forbundsstyret konstituerer et Arbeidsutvalg bestående 
av President, Visepresident og Finansleder. I spesielle 
saker kan Forbundsstyret knytte til seg person med 
spesiell fagkunnskap. 
 

 
 
 
 
 

 
§ 3 – Medlemskap/Medlemsformer/Organisering 
 
3.3 
KNBF er organisert i regioner.  
En region kan deles i flere regioner, og det kan opprettes 
lokale avdelinger innen regionen. Flere regioner, eller 
avdelinger innen en region, kan likeledes vedta å foreta 
en sammenslutning. Vedtak om navn på, og geografiske 
grenser eller interesseområder fattes av regionen(e) selv 
med alminnelig flertall. Eventuell tvist avgjøres av 
Forbundsstyret. Vedtak om regional deling eller 
sammenslutning meddeles Båttinget via Forbundsstyret. 
 
Hver region velger sin regionleder som skal være 
representant til forbundsstyret jfr. § 12.3. Regionens 
representant til forbundsstyret kan ved valg i regionen 
endres i perioden mellom hvert båtting. 
Alle regionale sammenslutninger må innordne seg 
”Vedtekter for KNBF – regioner” som vedtatt på 
båttinget. 
 
Ordet «mindre» i 3. linje er slettet. 

 
§ 11 – Stemmerett, representasjon og fullmakter 
 

11.2 Stemmerett 

Stemmene tildeles regionen etter denne modell. En 
region kan maksimalt avgi 1/5 av stemmene. Stemmer til 
medlemsforeninger som ikke møter, disponeres av 
regionstyret og fordeles til regionstyret og de fremmøtte 
medlemsforeninger etter demokratiske prinsipper 
med 1 stemme til regionen og 1 stemme til hver av de 
møtende foreninger. 

 
§ 12 – Forbundsstyret 
 
12.3 
Forbundsstyrets sammensetning: 
Forbundsstyret består av President, Visepresident, 
Finansleder og Regionledere. 
Regionlederne har personlige vararepresentanter som er 
regionens nestleder.  
President, Visepresident og Finansleder velges ved 
særskilt valg for to (2) år. 
Regionledere og vararepresentantene er valgt på sine 

årsmøter for to (2) år samtidig. 

Forbundsstyret konstituerer et Arbeidsutvalg bestående 
av President, Visepresident og Finansleder. I spesielle 
saker kan Forbundsstyret knytte til seg person med 
spesiell fagkunnskap. 
For å være beslutningsdyktig kreves det at 50 % av 
forbundsstyret deltar. 
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Regionvedtektene (eksisterende) 

 
 
 

§ 8 – Årsmøte 
 
8.3.10 Funksjon 
Foreta valg av:    
a.  Leder for to (2) år. 
b.  Nestleder for to (2) år. 
c.  Min. 2 styremedlemmer for to (2) år. (første gang 
velges, etter årsmøtets vurdering, et antall av styre-
medlemmene for 1 år.) 
d.  To varamedlemmer til styret for ett (1) år. 
e. To revisorer for ett (1) år med ett varamedlem 
(eventuelt offentlig godkjent revisor). 
f. Valgkomite for ett (1) år med leder og 2 medlemmer, 
samt 1 varamedlem. 
g.  Representanter til Båttinget. 
h.  Regionens representant i Forbundsstyret for to (2) år 
med personlig varamann for ett (1) år. 
 
Årsmøtet er beslutningsdyktig når innkallingen er i 
overensstemmelse med § 8.2. 
De faste medlemmene av styret har forslagsrett og 
stemmerett på årsmøtet. Disse kommer i tillegg til 
foreningenes ordinære representanter. Dog kan ikke 
styremedlemmene avgi stemme vedrørende beretning 
og regnskap. 
Vedrørende vedtektsendringer vises det til § 11. 
Ved valg må en kandidat oppnå mer enn 1/2-parten av 
de avgitte stemmene for å bli valgt.  
Dersom dette ikke oppnås, avholdes bundet ny 
avstemning mellom de to kandidatene som hadde flest 
stemmer ved forrige avstemning. 
Vedtak fattes for øvrig med alminnelig flertall der ikke  
annet er eksklusivt bestemt. Ved stemmelikhet anses et  
forslag som forkastet. 
 
 
Båttingets vedtak:  Alle 6 endringer enstemmig 
godkjent. 
 
 
 
Øvrige bemerkninger til vedtektsendringer: 
 
Til vedtektsendring § 8.3.10 Funksjon, nytt punkt h, 
fremmet Rolf E. Frafjord, Hundvåg Båtforening, følgende 
forslag: 
«I det år det avholdes Båtting tiltrer den nyvalgte 
regionleder forbundsstyret etter avholdt Båtting». 
Dette forslag ble avvist av møtelederne med begrunnelse 
at forslaget er for sent innkommet (skal meldes 7 uker 
før et båtting). 
 
I tillegg må forbundsvedtektenes §2 endres som følge av 
deling av Region Midt-Norge i 2 nye regioner, hhv. 
Region Nordvest og Region Trøndelag. 

Regionvedtektene (forslag til nye) 

(endringer i kursiv) 
 
 
§ 8 – Årsmøte 
 
8.3.10 Funksjon 
Foreta valg av:    
a.  Leder for to (2) år, som også er representant i 
Forbundsstyret. 
b.  Nestleder for to (2) år, som også er vararepresentant 
for regionleder i Forbundsstyret. 
c.  Min. 2 styremedlemmer for to (2) år. (første gang 
velges, etter årsmøtets vurdering, et antall av styre-
medlemmene for 1 år.) 
d.  To varamedlemmer til styret for ett (1) år. 
e. To revisorer for ett (1) år med ett varamedlem 
(eventuelt offentlig godkjent revisor). 
f. Valgkomite for ett (1) år med leder og 2 medlemmer, 
samt 1 varamedlem. 
g.  Representanter til Båttinget. 
 
Årsmøtet er beslutningsdyktig når innkallingen er i 
overensstemmelse med § 8.2. 
De faste medlemmene av styret har forslagsrett og 
stemmerett på årsmøtet. Disse kommer i tillegg til 
foreningenes ordinære representanter. Dog kan ikke 
styremedlemmene avgi stemme vedrørende beretning 
og regnskap. 
Vedrørende vedtektsendringer vises det til § 11. 
Ved valg må en kandidat oppnå mer enn 1/2-parten av 
de avgitte stemmene for å bli valgt.  
Dersom dette ikke oppnås, avholdes bundet ny 
avstemning mellom de to kandidatene som hadde flest 
stemmer ved forrige avstemning. 
Vedtak fattes for øvrig med alminnelig flertall der ikke  
annet er eksklusivt bestemt. Ved stemmelikhet anses et  
forslag som forkastet. 
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Sak H: 

Innkomne forslag 
 
Det forelå ingen forslag til behandling. 
 
 

Sak I: 

Forbundsstyrets forslag til budsjett og kontingent for kommende periode 
 
Budsjettforslag for 2012 og 2013 
Finanskomiteens leder Ole Rune Grimsrud orienterte kort om grunnlaget for budsjettet. Deretter presenterte han kort 
budsjettforslagene for 2012 og 2013. 
 
Kontingentforslag for 2012 og 2013 
Forbundsstyret foreslår ingen endringer i kontingenten for kommende periode.  
Kontingenter frem til Båttinget i 2014 er: 
 

 Kollektivt medlemskap:   Kr. 120,- pr. medlem pr. år 

 Foreningsmedlemskap:  Kr.   50,- pr. medlem pr. år 

 Personlig medlemskap:  Kr. 350,- pr. år 
 
Båttingets vedtak: Forbundsstyrets budsjett- og kontingentforslag for 2012 og 2013 ble enstemmig vedtatt.  
 
Kl 1815 ble møtet hevet for dagen. 

 

Søndag 29.april 2012 
Båttinget ble satt kl 0900  
 
Sak J: 

Valg av president, visepresident og finansleder 
 
John Giæver, medlem av valgkomiteen, leste komiteens innstilling som lød: 
 
President: Kai Schøne, Frognerkilens Båtforening av 1860, Region Øst (ny) for 2 år 
Visepresident: Oddleiv Torsvik, Ørnes Båtforening, Region Nordland (gjenvalg) for 2 år 
Finansleder: Birger Schjølberg, Straumen Båtforening, Region Nordland (ny) for 2 år 
 
Det forelå ikke andre forslag. 
 

Båttingets vedtak: Valgkomiteens forslag ble enstemmig vedtatt. 
 
I tillegg tok Båttinget til etterretning at følgende nye regionledere tiltrer Forbundsstyret: 
 

 Region Øst:   Jan Siiger Larsen  Holmlia Båtforening 
Personlig vara:  Rune Larsen, Strand Båtforening 

 Region Sør:   Egil Kr. Olsen, Dusavik Båtforening 
Personlig vara;  Sigve Reime, Stavanger 

 Region Nordvest:  Rolf Voldsund, Ålesund Motorbåtforening 
Personlig vara:  Kristian Tornes, Tornes Båtforening 

 Region T/F:   Trygve E. Paulsen, Hammerfest Båtforening 
Personlig vara:  Jørn Fjellsaune, Kaldfjord Båtforening 
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Følgende regionledere ble gjenvalgt på årsmøtene og fortsetter som faste medlemmer i Forbundsstyret: 
 

 Region Vest:  Jan-Inge Kleppevik, Kleppe Båtlag 
Personlig vara:  Jørg Eyolf Fagerhaug,  

 Region Trøndelag:  Jarle Pedersen, Sandstad Båtforening 
Personlig vara:  Jan Terje Strømsnes, Trondheim Båtforening 

 Region Nordland  Birger Schjølberg, Straumen Båtforening 
Personlig vara:  Bernt Aspevold, Bodø 

 
 

Sak K: 

Valg av valgkomite 
 
Valgkomiteen innstiller president, visepresident og finansleder for Båttinget. 
Forbundsstyrets forslag til valgkomite lød: 
 
Leder:  Asbjørn Sandbakk (ny)  Harstad Båtforening, Region Troms/Finnmark 
Personlig vara: Bjarne Engstad, (ny)   Jakobsnes Småbåteierforening, Region Troms/Finnmark 
 
Medlem: Jan Terje Strømsnes (ny)  Trondheim Båtforening, Region Trøndelag 
Personlig vara:  Kristian Tornes (ny)  Tornes Småbåtforening, Region Nordvest 
 
Medlem: Martin Bjørkholt (ny)  Moss Motorbåtforening, Region Øst 
Personlig vara:  Svein Kristiansen (ny)  Stathelle og Omegn Båtforening, Region Øst   
 
Det var ikke ande forslag. 
 
Båttingets vedtak: Forbundsstyrets forslag enstemmig vedtatt. Alle valgt for to år. 
 
 

Sak L: 

Fastsette sted for neste Båtting 
 
Avgått president orienterte om hvor tidligere Båtting hadde funnet sted. Han fastslo at det var region Sør som stod for 
tur til å arrangere neste Båtting.  Leder i Region Sør, Egil Kr. Olsen påtok seg oppdraget. 
 
Båttingets vedtak: 
KNBF, Region Sør tildeles oppdraget med å forberede og arrangere Båttinget 2014 som lokal arrangør. 
 
 

Avsluttende ord 
 

 De innsendte årsberetninger fra regioner og komiteer, medtatt i saksdokumentene til Båttinget, ble tatt til 
orientering. 

 

 President Steinar Glimsholt takket for tilliten gjennom 8 år og for et meget vel gjennomført Båtting. Det ble 
rettet en stor takk til regionleder Birger Schjølberg, til Narvik Båtforening og den lokale arrangementskomiteen, 
samt sekretariatet, for et godt gjennomført Båtting. 
 

 Båttinget vedtok etter en kort diskusjon følgende resolusjon; 

«KNBF sitt Båtting 2012 anbefaler norske myndigheter å redusere promillegrensen på 
sjøen for lettere å kunne arbeide med båtføreres holdninger til alkohol og føring av båt. 
Båttinget anbefaler at det arbeides for at promillegrensen på sjøen reduseres til 0,2.» 
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Nyvalgt president Kai Schøne, utdelte KNBFs krest til avgåtte regionledere Rolf E. Frafjord, Region Sør og Asbjørn 
Sandbakk, Region Troms og Finnmark. 

President Kai Schøne takket for fremmøtet og en fin weekend, og hevet Båttinget søndag 29.04.12 kl. 11:00. 
 
 
 
 
Sted/dato    Sted/dato    Sted/dato 
 
 
 
 
 
_______________   ________________      __________________ 
Svein Kristiansen    Magnus Vabø    Kristian Tornes   
Stathelle og Omegn Båtforening  Draugen Motorbåtforening  Tornes Småbåtforening 
Region Øst    Region Vest    Region Nordvest 


