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KNBF INFORMASJONSBREV              Mars 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.  
  

  

KNBF har sammen med Norske Sjø-teamet hos Fender Marine utviklet 2 nye forsikrings-

produkter i Norske Sjø porteføljen. Begge er beregnet for småbåter med lav verdi. Det første er 

en kollektiv ansvarforsikring, og det andre en kollektiv ulykkesforsikring. Les hele artikkelen her: 

  

http://www.knbf.no/archives/2015/03/norske_sjo_koll_1.php    

 
 

  
 

På foreningens årsmøte den 26.2 vedtok Arås Båtforening å tegne Kollektivt medlemskap i 
KNBF. Foreningen holder til på Nøtterøy i Vestfold og er en stor og veldrevet båtforening i 
området. De mer 260 medlemmene med båtplass i havna har alle fasiliteter tilgjengelig som flott 
havneanlegg og klubbhus. KNBF Region Øst styrker dermed stillingen ytterligere i Vestfold. Les 
hele artikkelen her:   

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

  

På årsmøtet 3. mars valgte alle fremmøtte medlemmer, utenom 3, å si ja til medlemskap i Norges 

største båtfellesskap. Vel 30 medlemmer fikk en gjennomgang av KNBF sine medlemsfordeler og 

det båtpolitiske arbeid for å ivareta båtfolkets interesser. Alle deltakere fikk med seg siste nummer 

av Båtmagasinet hjem. KNBF Region Øst ønsker 77 medlemmer i Buerstad Båtforening 

velkommen. Ler mer her: 

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

  

På årsmøtet 12. mars vedtok et enstemmig forsamling å tegne Kollektivt medlemskap i KNBF for 

ca. 95 medlemmer. KNBF var til stede på et medlemsmøte før selve årsmøtet og ga en 

orientering om medlemskap og svarte på spørsmål. Senere på kvelden under årsmøtet var det 

full enighet om å slutte seg til landets største båtfellesskap. Ler mer her: 

 

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

 

 

 

Det ble gjennomført årsmøte i regionen den 28.02.2015 kl. 13:00. Selv om dette var samtidig 

som kvinnenes 3mil i VM, møtte det representanter for 9 foreninger. Deltagerne ble ønsket 

velkommen av regionleder Kristian Tornes. Ler mer her: 

 

http://www.knbf.no/archives/2015/03/region_nordvest.php   
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 Region Øst fortsetter å holde stø kurs  
Region Øst avholdt sitt årsmøte hos Holmen Motorbåtforening i Drammen 25. februar. Med god 
møteforberedelse og kyndig møteledelse av regionleder, ble årsmøtet trygt gjennomført. Det ble 
også tid til å høre en redegjørelse fra Christian Lien fra Norske Sjø.  Les hele artikkelen på: 
 

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

  

Region Nordland holdt sitt årsmøte på Fauske lørdag 21. februar 2015. Til tross for noe ustabilt 
vær var 11 båtforeninger representert med 17 deltakere. Møtet startet med bespisning i Fauske 
Båtforening sitt klubbhus der det ble servert en smakfull lapskaus. I forkant av det formelle 
årsmøtet fikk vi en orientering fra Norske Sjø om båtforsikring og foreningsforsikring. Les mer 
her:  

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

   

 

 

 

Region Trøndelag holdt sitt årsmøte i Hommelvik torsdag 5. mars 2015. Bare 6 foreninger fant 
veien til årsmøtet som ble avholdt i Malvik Båtforening sine fine lokaler. Årsmøtet forløp veldig 
raskt og greit, hvorpå de fremmøtte fikk deilige snitter og kaffe. Etter årsmøtet ble det orientert 
om status Grilstad Marina, Trondheimsfjorden Båtunion (TBU) og siste nytt fra KNBF sentralt. 
Les mer på: 

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

 

 

Region Vest avholdt årsmøte i Draugen Motorbåtforening sine lokaler 7. mars 2015. Hele 23 
delegater var til stede. Regionleder og fungerende visepresident Jan-Inge Kleppevik valgte å 
trekke seg og overlate roret til Thor Manum fra Draugen Motorbåtforening. Den nye 
regionlederen har lang fartstid fra organisasjonsarbeid i Forsvaret og 6 år som leder i Draugen 
Motorbåtforening. Les mer her:  

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

 
 

 Velkommen om bord!  

 12 nye medlemsforeninger har kommet til med 977 medlemmer i februar og mars. De nye er: 
 
 

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

  

  

 Adm. sekretær    Magdalena Magnussen  tlf. 22 35 68 00    magdalena@knbf.no   
 Vikar                                            Håkon Lund  tlf. 22 35 68 00    post@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  

Godt besøkt årsmøte i Region Nordland 

  Sterk vekst i Region Trøndelag 

Thor Manum ny leder i Region Vest 

Olderhavna Båthavn (Finnsnes) Troms og Finnmark 50 Kollektivt medlemskap 

Slåttevik Båtforening Sør 36 Kollektivt medlemskap 

Arås Båtforening Øst 260 Kollektivt medlemskap 

Ådlandsvik Småbåthavn Vest 33 Kollektivt medlemskap 

Solbakk Båtforening Sør 70 Kollektivt medlemskap 

Sandviken Bryggeforening Øst 30 Kollektivt medlemskap 

Buerstad Båtforening Øst 77 Kollektivt medlemskap 

Eiksund Småbåtlag Nordvest 60 Foreningsmedlemskap 

Ekne Båthavn Trøndelag 95 Kollektivt medlemskap 

Skogn Maritime Forening Trøndelag 120 Kollektivt medlemskap 

Rød Båtforening (Kråkerøy) Øst 95 Kollektivt medlemskap 

Hansnes Båtforening Troms og Finnmark 51 Kollektivt medlemskap 
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