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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. 
 

 

 
 

 Båttinget 2014 – har du husket å melde deg på? 
KNBF avholder sitt Båtting på Rica 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. Påmeldingsfristen er 1. mars, men det går helt fint om vi får påmeldingen i løpet av 
kvelden søndag 2. mars. Les hele artikkelen her: 

http://www.knbf.no/archives/2014/02/battinget_2014_.php    

 
 

 

 Årsmøte i Region Vest 
Region Vest avholdt sitt årsmøte lørdag 22.2 i sterk konkurranse med OL og vinterferie. 
Draugen Båtforening var vertskap og hadde stilt klubbhuset til rådighet. Regionleder Jan Inge 
Kleppevik er kjent for å ha korte og effektive årsmøter, og dette ble ikke noe unntak! 
Les hele artikkelen her: 

http://www.knbf.no/archives/2014/02/arsmote_i_regio_2.php   

 
 

 

 Årsmøte i Region Nordvest 

Region Nord-Vest avholdt sitt årsmøte søndag 23.2, også denne regionen hadde sterk 
konkurranse fra OL og vinterferien. Vestnes Båtforening hadde stilt det flotte klubbhuset til 
rådighet for regionstyret, men dagen før havarerte septikpumpa, og årsmøtet måtte flyttes i siste 
liten. Les om årsmøtet her:  

http://www.knbf.no/archives/2014/02/arsmote_i_regio_3.php  

       
 

 Godt årsmøte i Region Nordland 
Region Nordland avholdt sitt årsmøte i Fauske den 22. februar. Med god møteforberedelse av 
sekretær og kyndig møteledelse av regionleder ble årsmøtet trygt gjennomført. Det ble også tid 
til et interessant foredrag om AIS for fritidsbåter og en orientering om siste nytt fra ass. 
generalsekretær i KNBF. Les hele artikkelen her: 

 
http://www.knbf.no/archives/2014/02/godt_arsmote_i_3.php  

 
 

 Årsmøte i Region Sør 
Årsmøtet i KNBF Region Sør ble holdt i kafeteriaen på Mortavika fergeleie i Ryfylke som vanlig. 
Fergeleiet ligger strategisk til i forhold til Nordfylket og Stavanger. Oppmøtet var bra, til tross for 
at mange har lang og kronglete reisevei, en ettermiddag midt i uka. Les hele artikkelen her: 

 
http://www.knbf.no/archives/2014/02/arsmote_i_regio_4.php   
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 Region Øst holder stø kurs 
Region Øst avholdt sitt årsmøte hos Oslo Motorbåtforening den 22. februar. Med god 
møteforberedelse og kyndig møteledelse av regionleder, ble årsmøtet trygt gjennomført. Det ble 
også tid til å se nærmere på evt. konsekvenser av endrede krav til avfallsplaner samt 
momsrefusjonsordningen. Ler mer her: 
 

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

 

 Riska – årets båtforening 
Riska Båtforening (RB) er av Båtmagasinet kåret til "Årets Båtforening 2013". Dette overrasker 
ikke - RB er en av Kongelig Norsk Båtforbund (KNBF) sine mange veldrevne medlemsforen-
inger. Begrunnelsen for tildelingen er blant annet en veldrevet forening med sunn økonomi, 
nyoppusset havn, god gjestehavn, Riska-dagene og sosiale aktiviteter for medlemmer.  
Les hele artikkelen her: 

http://www.knbf.no/archives/2014/02/riska_-_arets_b.php   
 

 

 Forsikringsmøte med museumsbesøk på Stord 
KNBF Region Vest, avdeling Sunnhordland, gjennomførte den 10. februar et temamøte om 
båtforsikring for båtforeninger på Stord. Møtet var lagt til Stord Maritime Museum i Leirvik. 
Museet er en avdeling av Sunnhordland Museum. Fem foreninger deltok, derav tre KNBF 
medlemsforeninger. Les mer her:  

   

http://www.knbf.no/archives/2014/02/forsikringsmote_1.php     
 

 
 

 Ryggstranden Båtforening melder seg inn i KNBF igjen 
Den 20. februar vedtok årsmøtet i Ryggstranden Båtforening med overveldende flertall å melde 
seg inn igjen i KNBF med Kollektivt medlemskap. Foreningen har 330 båtplasser, slipp og eget 
klubbhus. Innmeldingen kommer som et resultat av det gode produkt KNBF nå kan tilby 
medlemmer og foreningen. Les hele artikkelen her: 
 

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

 Våganes Båtforening tegner Kollektivt medlemskap 
Rogaland har svært mange småbåthavner. Den 20. februar vedtok Våganes Båtforening på sitt 
årsmøte å melde seg inn i KNBF med et overveldende flertall. KNBF var til stede på årsmøtet og 
ga en orientering til medlemmene. Foreningen har 180 båtplasser i en fin havn med eget 
klubbhus på Røyneberg i Sola Kommune. Les hele artikkelen her: 

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

 
 

 To medlemmer i Kobbernaglen fikk KNBF Fortjenestenål  
På årsmøtet i Kobbernaglen Småbåtforening den 18. februar, ble Jan Helge Hop og Kåre 
Nikolaisen tildelt KNBF Fortjenestenål av Regionleder Egil Kr. Olsen. Begge mottagerne er 
mangeårige slitere i foreningen og er i tillegg KNBF besiktigelsesmenn.  
Les hele artikkelen her: 

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