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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. 
 
 
 

 
 

 Bekjentgjøring av KNBF Båtting 2014 
KNBF avholder sitt Båtting på Hotel Victoria i Stavanger i perioden 25. – 27. april 2014. 
Vi ønsker tillitsvalgte, delegater, ledsagere og gjester velkommen til en viktig helg i «oljebyen» 
Stavanger. Vi minner om påmeldingsfristen 1. mars. Du finner alle relevante dokumenter til 
Båttinget på denne siden: 

http://www.knbf.no/battinget_2014.php   

 

 

 

 

 

 

 Norske Sjø med styreansvarsforsikring 
Norske Sjø Foreningsforsikring er en foreningsfordel som tilbys medlemsforeninger i Kongelig 
Norsk Båtforbund (KNBF). Her kan båtforeningen forsikre alle sine eiendeler. Forsikringen er 
modulbasert og man kjøper den dekning foreningen har behov for. Nå får man også med en 
styreansvarsforsikring nesten gratis. Les hele artikkelen her: 

 
http://www.knbf.no/archives/2014/01/norske_sjo_med_.php  

 

 
 
 
 

 

 Honorar til tillitsvalgte - Ny sats for skattefritt beløp 

Frivillige organisasjoner har anledning til å utbetale skattefrie honorarer til enkeltpersoner 
innenfor en grense skattemyndighetene fastsetter. For 2014 er denne hevet fra 4.000,- til 
6.000,-. Det betyr at tillitsvalgte kan motta inntil 6.000,- skattefritt og foreningen slipper å tenke 
på innrapportering skattetrekk, arbeidsgiveravgift og lønns- og trekkoppgave. I tillegg kan 
foreningen dekke kostnader knyttet til vervet i båtforeningen. Les hele artikkelen her:  
 

http://www.knbf.no/archives/2014/02/honorarer_til_t.php  
 

       
 
 

 Innrapportering av medlemstall til KNBF 
Alle medlemsforeninger bes om å melde endringer i medlemsmassen til KNBF snarest. Vi vil 
snart sende ut medlemskontingent til medlemsforeninger.  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. 
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 Årsmøte i Region Troms og Finnmark 
Først ute med sitt regionårsmøte i 2014 var Region Troms og Finnmark. Det deltok 12 
representanter fra 5 foreninger. Et viktig tema som ble tatt opp var KNBF sin viktige rolle som 
pådriver for å få regulert inn småbåthavner i den offentlige arealplanlegging.  
Les mer om årsmøtet her:  

   

http://www.knbf.no/archives/2014/02/arsmote_i_regio_1.php    
 

 
 

 Jørpeland Båtforening med i KNBF 
KNBF Region Sør har fått et fint tilskudd i medlemsmassen i det Jørpeland Båtforening har 
tegnet Kollektivt medlemskap. Innmeldingen kommer som et resultat av regionens 
forsikringsmøte avholdt nettopp på Jørpeland for 4 uker siden. Foreningen har 5 havner, 
inkludert gjestehavn, med mer enn 150 båtplasser. De har et moderne klubbhus med alle 
fasiliteter. Ler mer her: 

http://www.knbf.no/archives/2014/02/jorpeland_batfo.php  
 

 

 Guide for Trondheimsfjorden 
Trondheimsfjorden Båtunion (TBU) ble stiftet 29. januar 2013 og har som formål å være et 
kontaktnett for båt- og seilforeninger. Primus motor for etableringen har vært Olaf Hjelmeland i 
Trondheim Båtforening. Det er etablert en arbeidsgruppe som koordinerer virksomheten i 
unionen. Det første store prosjekt TBU ønsker å realisere er en guide for turmuligheter og 
fasiliteter i alle de kommuner som sokner til Trondheimsfjorden. Les hele artikkelen her: 
 

http://www.knbf.no/archives/2014/02/trondheimsfjord_1.php  
 
 

 Bodø Båtforening med nye klubblokaler 
5. februar innviet Bodø Båtforening (BB) sine nye lokaler sentralt ved havna i Bodø. Det er ikke 
lange veien de har flyttet fra den gamle og kjente Molostua. Årsaken til flyttingen er oppsigelse 
fra Bodø Havn, som har andre planer for området. Den nye adressen er Moloveien 6 som 
rommer 100 kvm med forsamlingslokale, kontor, kjøkken og toalett. KNBF og Norske Sjø var til 
stede på innvielsen. Les hele artikkelen her: 
 

http://www.knbf.no/archives/2014/02/bodo_batforenin.php  
 

 

 KNBF Fortjenestenål til Sigve Reime 
På siste styremøte i KNBF Region Sør den 14. januar ble nestleder Sigve Reime hedret og 
tildelt med KNBF Fortjenestenål av regionleder Egil Kr. Olsen Han fikk Fortjenestenålen for lang 

og tro tjeneste for KNBF Region Sør og båtmiljøet lokalt. Les hele artikkelen her: 
 

http://www.knbf.no/archives/2014/02/pa_siste_styrem.php   
 

 

 KNBF Fortjenestenål til Tor Stolt  
På årsmøtet til Riska Båtforening i Hommersåk, den 30.1.2014, ble Tor Stolt hedret med tildeling 
av KNBF Fortjenestenål av regionleder Egil Kr. Olsen, til stor applaus fra de 60 fremmøtte. Tor 
Stolt har gjort seg fortjent til KNBF Fortjenestenål ved sitt store dugnadsarbeid ved etablering av 
havnen. Les hele artikkelen her: 

http://www.knbf.no/archives/2014/02/nok_en_hedersma.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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