
  

 

 
Altafjorden, Finnmark. (Foto: Endre Solvang) 

 

 

KNBF INFORMASJONSBREV              Mai 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. Grunnet lansering av ny web er det dessverre ikke linker til de ulike artikler nedenfor. 
 

 

 

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. 
 

 

 

KNBF er medlem i European Boating Association (EBA) sammen med Norges Seilforbund (NSF) 

for å ivareta norske fritidsbåt-brukeres interesser. Dette er viktig fordi EBA er blant annet 

høringsinstans for EU hva gjelder fritidsbåtsaker. Et område som er spesielt viktig er 

sikkerhetsstandarder for fritidsbåter. Som medlem får man også mulighet til å påvirke hva EBA 

skal arbeide med. 

 

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. 

 
 
  

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. 

 
 
 

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

  kommer fra reklamebyrå, hvor han var daglig leder. Geir startet opp 16. april og skal arbeide med  

  kommunikasjons- og organisasjonsoppgaver. Han treffes på geir@knbf.no eller mobil 9588 8710.  

  Han vil blant annet ha ansvar for vår nye webside. Vi ønsker Geir hjertelig velkommen på laget!  

 
   

 Påbud om flyteutstyr i fritidsbåter fra 1. mai 

 Vellykket EBA-møte i Italia 

 Sikkerhets- og Utdanningskomiteen (SUK) gjenopprettes 

 Fin medlemsutvikling 1. kvartal 

 Geir Giæver ny kommunikasjonssjef i KNBF 
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Med dette har 3 båtforeninger i Nord-Trøndelag på kort tid tegnet medlemskap i KNBF (fra før 
Ekne Småbåthavn og Skogn Maritime Forening). Straumen Båtforening ligger vakkert til i 
Sandvågen på Nesslandet mellom Verdal og Steinkjer. Et godt besøkt årsmøte i Rødbrygga 
den 24. mars besluttet å melde seg inn. KNBF region Trøndelag ønsker foreningen velkommen 
i Norges største båtfelleskap! 

 
   

 

 Nøtterø Båtforening tegner KNBF-medlemskap  
På foreningens årsmøte den 26. mars vedtok Nøtterøy Båtforening å tegne Kollektivt 
medlemskap i KNBF. KNBF Region Øst styrker dermed stillingen ytterligere i Vestfold, da Arås 
og Buerstad også har meldt seg inn 2015. Foreningen holder til på Hjemseng øst på Nøtterøy i 
Vestfold. De mer 400 medlemmene med båtplass i havna har alle fasiliteter tilgjengelig. 

     

  

Å være klar for sjøen er å være klar i hodet – det er budskapet en rekke sjøsikkerhets- 
og båtinteresseorganisasjoner formidler gjennom kampanjen Klar for sjøen. En 
kampanje som også KNBF støtter. Regioner og medlemsforeninger kan bidra til 
sjøsikkerhet for alle ved å benytte seg av kampanjens fine materiell. 

 

 

KNBF Region Sør deltok på båtmessen i Haugesund med egen stand den 17. - 19. 
april. Messen ble besøkt av 1.500 på lørdagen tross kald nordvest på 8 m/sek. Søndag 
løyet vinden til 3 m/sek. og enda flere var å se denne dagen. KNBF var representert 
med regionleder Sigve Reime og nestleder Arnt Heggøy på deres stand. 

 
 

 Momskompensasjon 2015 – søknadsfrist 15.6 
  KNBF tildelte mer enn 6,5 millioner til 170 medlemsforeninger som søkte moms-   

  kompensasjon i 2014. Det stilles heller ikke i år krav om innmelding av lokalledd i  
  Frivillighetsregisteret. Medlemsforeninger som ønsker å delta i ordningen for 2015 må  

  sende inn regnskap og revisjonsberetning til KNBF sekretariat innen 15. juni.  KNBF  

  sender felles søknad og fordeler momskompensasjon til medlemsforeninger i slutten  

  av desember. KNBF anbefaler alle foreninger om å søke. 
 

 

 Velkommen om bord!  

 8 nye medlemsforeninger har kommet til med vel 870 medlemmer mars - mai. De nye er: 
 

Straumen Båtforening (Levanger) Trøndelag 85 Kollektivt medlemskap 

Maurnes Fiske og Småbåtforening (Sortland) Nordland  33 Kollektivt medlemskap 

Nøtterøy Båtforening Øst 410 Kollektivt medlemskap 

Midtgulen Båtforening Vest 34 Kollektivt medlemskap 

Jørstadsjøen Småbåthavn SA (Ytterøy) Trøndelag 27 Kollektivt medlemskap 

Hesthagan Båtforening (Åfjord) Trøndelag 21 Kollektivt medlemskap 

Kjønnøy Småbåtlag Nordland 11 Kollektivt medlemskap 

Fagerstrand Båtforening Øst 256 Kollektivt medlemskap 

 
 

   
  
I sekretariatet (med sommertid 08:00 – 15:00) 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  

Straumen Båtforening tegner kollektivt medlemskap 

«Klar for sjøen» - kampanje i sommer 

KNBF på båtmesse i Haugesund 
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