
  
 
 

 
 

 
 

 
Desember i havna i Tromsdalen, Tromsø. 
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KNBF Informasjonsbrev sendes til båtforeninger, regioner, komiteer, besiktigelsesmenn og samarbeids-
partnere. 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. 
 
 

 
 

 Den nye regjeringens «Julegave» til fritidsbåtfolket:  
 1 krone literen i ny avgift på diesel fra nyttår! 
Generalsekretæren i KNBF, Reidar Kjelsrud er oppgitt over justeringer av avgifter som vil ramme 
fritidsbåtfolket med en økning på ca. 1 krone literen for diesel fra nyåret. De nye avgiftene 
rammer de som ikke allerede betaler veibruksavgift, og spesielt hardt de som ikke driver næring, 
dvs. private husstander og fritidsbåter som bruker «avgiftsfri diesel». Les hele artikkelen her: 
 

http://www.knbf.no/archives/2013/12/den_nye_regjeri.php  

 

 

 

 

 

 Årets julepresang til KNBF-båtforeningene! 
KNBF og medlemsforeningene har mottatt tildelingsbrev fra Lotteri- og Stiftelsestilsynet (LST) om 
momskompensasjonen 2013: Staten refunderer i år ca. 70 % av frivillighetens utgifter til moms! 
Momskompensasjon tilbakebetalt til medlemsforeninger utgjør 5 millioner og nær det dobbelte av 

hva samtlige foreninger betaler i kontingent til KNBF.  
Les hele artikkelen her: 

http://www.knbf.no/archives/2013/12/arets_julepresa.php   
 
 
 

 

 Norske Sjø Kollektiv ansvars- og ulykkesforsikring 
KNBF har sammen med Norske Sjø-teamet hos Fender Marine utviklet 2 nye 
forsikringsprodukter i Norske Sjø - porteføljen. Begge er beregnet for småbåter med lav verdi. 
Det første er en kollektiv ansvarforsikring, og det andre en kollektiv ulykkesforsikring. 
Forsikringene gjelder alle medlemmers småbåter som ikke er forsikret andre steder. 
Les mer på:  

http://www.knbf.no/archives/2013/11/norske_sjo_koll.php        
 
 
 
 

 

 Oppdateringskurs for KNBF Besiktigelsesmenn 

Ordningen med KNBF «Frivillig sikkerhetsbesiktigelse av fritidsbåt» feirer snart 20 år som tilbud til 
KNBFs medlemmer. Ordningen er en slags frivillig «EU-kontroll» av fritidsbåt, med fokus på 
båtens tilstand og opplæring av eieren i daglig sikkerhet om bord. KNBF har til nå autorisert ca. 
200 besiktigelsesmenn siden starten på tidlig nittitall. Ca. 135 av disse besiktigelsesmennene er 
registrert som aktive pr i dag, hvorav halvparten arbeider svært aktivt. 
Les hele artikkelen her:  

http://www.knbf.no/archives/2013/12/oppdateringskur_1.php       
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 Forsikringsmøte i Førresfjorden 
Den 28. november avholdt KNBF Region Sør møte om båtforsikring for 7 båtforeninger på 
Haugalandet. Hovedtema var - Hvorfor det er viktig å ha både ansvars- og kaskoforsikring? 
Det ble også gitt en orientering om medlems- og foreningsfordeler i KNBF. Representanter fra 
Førre Båtforening demonstrerte KNBF sitt havneadministrasjonssystem «HavnMan» og viste på 
en enkel måte hvordan det kan effektivisere administrative oppgaver i en båtforening.  
Les hele saken her:  

   

http://www.knbf.no/archives/2013/12/forsikringsmote.php   
 
 
 

 Innrapportering av medlemstall til KNBF 
Alle medlemsforeninger bes om å melde endringer i medlemsmassen til KNBF innen 20. januar. 
Om lag 1. februar sendes kontingent 2014 fra KNBF til medlemsforeningene ut. Vi ønsker helst 
bare endringer oversendt – kun nye medlemmer og utmeldte medlemmer siden siste oppdatering. 
Vi har et eget skjema som ønskes benyttet – det finner du her. Endringer sendes post@knbf.no. 

 
 

 

 Båttinget 2014 
KNBF varsler herved om båttinget 2014 (vårt årsmøte) som finner sted i Stavanger på Rica 
Victoria Hotel 25. – 27. april. Plott inn dette i kalenderen allerede nå. KNBF inviterer til fantastisk 
båttur på Lysefjorden inn til Prekestolen og Helleren for delegater og ledsagere fredag 27. april. 
Da skal vi bli kjent - i fantastiske maritime omgivelser - og med god mat og drikke. Avgang er satt 
til kl. 15:00 og vi seiler inn i vågen ved 23-tiden. Lørdag og søndag fortsetter med seminar og 
tingforhandlinger. Det blir eget ledsagerprogram lørdag. 

 
 
 

 Årsmøter i KNBF sine regioner 
 

Region Dag Dato Tid Sted 

     

Troms og Finnmark Lørdag 08.02.14 14:00 Tromsø 

Nordland Lørdag 22.02.14 
 

Fauske 

Trøndelag Torsdag 27.02.14 18:00 Kommunesalen, Stjørdal  

Nordvest Søndag 23.02.14 13:00 Vestnes, Vestnes Småbåtforening 

Vest Lørdag 22.02.14 11:00 Draugen Motorbåtforening, Bergen 

Sør Tirsdag 25.02.14 18:30 Mortavika Kafe og Fergeterminal, Rennesøy 

Øst Tirsdag 25.02.14 
 

Karenslyst, Oslo Motorbåtforening 

 
Du finner oppdatert oversikt her: 

http://knbf.no/aktivitetskalender.php     
 
 

 
 
I sekretariatet (med åpningstid 08:00 – 16:00) finner du: 
 
 Adm. sekretær:  Magdalena Magnussen tlf. 22 35 68 00  magdalena@knbf.no  
 Org. konsulent:   Hege R. Lunde,     tlf. 928 34 112     hege@knbf.no 
 Ass. generalsekretær:  Endre Solvang,      tlf. 954 90 900    endre@knbf.no  
 Generalsekretær:   Reidar Kjelsrud,  tlf. 920 20 385    reidar@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 
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