
  

 

 
Oscarsborg, Oslofjorden. (Foto: geir Giæver) 

 

 

KNBF INFORMASJONSBREV              APRIL 2015 
   

   

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 og på http://knbf.no/regionsider.php.  

  

 

Stortinget vedtok 24. mars, med knappest mulig flertall, å innføre påbud om bruk av vest i 
fritidsbåter. Påbudet gjelder ved opphold utendørs i mindre båter enn 8 meter (ca. 25 fot) 
som er i fart. Ansvaret for å benytte flyteutstyr påhviler den enkelte. KNBF støtter ikke et 
slik påbud, men anbefaler bruk av vest. Vi mener det må være opp til skipperen å avgjøre 
når vest skal benyttes. Les hele artikkelen her: 

http://www.knbf.no/archives/2015/04/pabud_om_bruk_a.php     
 

 

Driftstilskudd til regioner er i budsjett øket til 427.000 for 2015. På siste Forbundsstyremøte ble 

det også bestemt at prosjektmidler til regioner skal styrkes budsjettmessig med 100.000 for 2015. 

Det betyr at regionene nå disponerer en pott på 275.000 til gode formål. I tillegg har man vedtatt 

å oppgradere profilbekledning for tillitsvalgte i regioner. Les hele artikkelen her: 

 

http://www.knbf.no/archives/2015/04/forbundsstyret_2.php   

 

Sjøsikkerhet i alle fasetter er et kjerneområde for KNBF sin virksomhet. Derfor har Forbundsstyret i 

mars vedtatt å gjenopprette Sikkerhets- og Utdanningskomiteen (SUK). Dette er et tydelig signal 

om at trygg ferdsel til sjøs, på medlemmenes premisser. Komiteen skal legge føringer for KNBF 

sine prioriteringer knyttet til sjøsikkerhet for medlemmer og medlemsforeninger. Ler mer her: 

 

http://www.knbf.no/archives/2015/04/sikkerhets-_og_.php   
 
  

Pr. 10. april har 20 nye medlemsforeninger funnet veien inn i Norges største båtfellesskap 

(KNBF) i 2015. Ekstra gledelig er det at veksten er fordelt blant alle 7 KNBF-regioner. Til 

sammen har disse 20 båtforeningene tilført oss 1.800 nye medlemmer. Takk til alle våre 

tillitsvalgte for god dugnadsinnsats. KNBF har nå passert 38.000 medlemmer. Ler mer her: 

 

http://www.knbf.no/archives/2015/04/knbf_med_fin_me.php   
 
 

  Forbundsstyret har vedtatt å ansette Geir Giæver fra Trondheim i nyopprettet stilling i KNBF. Han 

  kommer fra reklamebyrå, hvor han var daglig leder. Geir starter opp 16. april. Vi ønsker Geir  

  hjertelig velkommen på laget! Ler mer her: 

 
  http://www.knbf.no/archives/2015/04/geir_giaever_ny.phphttp://www.knbf.no/archives/2015/04/geir_giaever_ny.php  

 Påbud om flyteutstyr i fritidsbåter fra 1. mai 

 Forbundsstyret styrker KNBF regionapparat 

 Sikkerhets- og Utdanningskomiteen (SUK) gjenopprettes 

 Fin medlemsutvikling 1. kvartal 

 Geir Giæver ny kommunikasjonssjef i KNBF 
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KNBF Region Sør avholdt årsmøte den 12. mars i Mortavika Kafe i Rennesøy Kommune. 
Regionstyret kunne vise til meget gode resultater i 2014 med blant annet hele 10 nye 
medlemsforeninger og om lag 1.600 nye medlemmer. Aldri har region Sør opplevd maken til 
medlemsvekst. Årsmøtet ble gjennomført planmessig. Med to nye kvinnelige styremedlemmer 
blir Region Sør en foregangsregion hva angår kvinnerepresentasjon. Les mer her:  

 
http://www.knbf.no/archives/2015/03/region_sor_gar_.php  

 
 

 Skogn Maritime Forening med i KNBF  
På årsmøtet 16. mars vedtok Skogn Maritime Forening (SMF) enstemmig å melde seg inn i 
KNBF med Kollektivt medlemskap. Foreningen holder til på Skogn rett sør for Levanger i Nord-
Trøndelag. SMF har et flott og nytt havneanlegg etter «Ivar» sine herjinger for en tid tilbake. 
Klubbhus, slipp, opplagsplass er av høy standard. Dette er en femte båtforeningen fra Nord-
Trøndelag som melder 2015. Les hele artikkelen på: 

 
http://www.knbf.no/archives/2015/03/skogn_maritime_.php        

  

På årsmøtet 20. mars vedtok Rød Båtforening enstemmig å tegne Kollektivt medlemskap i 
KNBF for 95 medlemmer. Foreningen holder til på Kråkerøy utenfor Fredrikstad, hvor man 
disponerer komplett havneanlegg med kran og klubbhus. Rød Båtforening er første Østfold-
forening som slutter seg til Norges største båtfellesskap på flere år. Vi håper og tror flere vil 
følge etter. Les mer her:  

http://www.knbf.no/archives/2015/03/rod_batforening.php  

 

På årsmøte den 26. mars vedtok Elnesvågen Småbåtforening mot en stemme å forandre sitt 
medlemskap i KNBF fra Foreningsmedlemskap til Kollektivt medlemskap. Dermed får 
medlemmene også tilgang på de mange og gode medlemsfordeler KNBF kan tilby. Tilstede på 
møte var regionleder Kristian Tornes og orienterte om Kollektivt medlemskap for de ca. 30 
fremmøtte. Les mer her:  

http://www.knbf.no/archives/2015/03/elnesvagen_smab.php  

 
 

 Vår/sommer-arrangement i båtforeningen? 
Om din båtforening planlegger en aktivitet, har både KNBF og kampanjen «Klar for Sjøen» 
materiell som kan brukes. Det kan være informasjonsmateriell, KNBF profilartikler eller 
lakrisbåter til deltagere. Om ønskelig kan det også hende at KNBF kan være til stede eller 
kontakte en av sine samarbeidspartnere så som Redningsselskapet og Telenor Maritime 
Radio. Send oss en epost på post@knbf.no om KNBF kan bistå med noe!  
Vi minner også om KNBF profilartikler i denne sammenheng. KNBF har mange fine  

 
 

 Velkommen om bord!  

 3 nye medlemsforeninger har kommet til med vel 500 medlemmer i mars. De nye er: 
 

Straumen Båtforening (Levanger) Trøndelag 85 Kollektivt medlemskap 

Maurnes Fiske og Småbåtforening (Sortland) Nordland   Kollektivt medlemskap 

Nøtterøy Båtforening Øst 410 Kollektivt medlemskap 

 
 

   
  
I sekretariatet (med åpningstid 08:00 – 16:00) finner du:  

  

  

 Adm. sekretær    Magdalena Magnussen  tlf. 22 35 68 00    magdalena@knbf.no   
 Kommunikasjonssjef                   Geir Giæver                                            tlf. 22 35 68 00    geir@knbf.no   
 Fungerende generalsekretær   Endre Solvang       tlf. 954 90 900      endre@knbf.no   

   
 

Kongelig Norsk Båtforbund (KNBF)  
Vågebyveien 23, 0569 OSLO  
Tlf. 2235 6800   Fax: 2235 6811       post@knbf.no        www.knbf.no        www.norskesjo.no  

Region Sør går nye veier 

Rød Båtforening tegner KNBF-medlemskap 

Elnesvågen konverterer til Kollektivt medlemskap 
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