
	

	

Til	

Båtforeninger	tilsluttet	
Kongelig	Norsk	Båtforbund	
Region	Trøndelag																														
	

	KNBF	Region	Trøndelag		
	
																																																																																																																																																																																						Trondheim,	24.	januar	2016	
	
	
Årsmøteinnkalling	2016	
Med	henvisning	til	vedtektenes	§	10	sendes	herved:	

	

																																												Innkalling	til	årsmøte	for	KNBF	Region	Trøndelag	
			 																		Onsdag	10.02.2016.	kl.	18:00	hos	Børsa	Båtklubb,	Børsa.	
	
Medlemsforeningene	har	i	følge	vedtektene	slik	representasjon	og	stemmerett	på	årsmøtet:	

	

																						Inntil	100	medlemmer	 	 	 :			1		representant	

																						Fra	og	med	101	–	300	medlemmer	 	 :			2	representanter	

																						Over	300	medlemmer	 	 	 :			3	representanter	

	

I	tillegg	møter	regionens	valgte	styremedlemmer	med	forslagsrett	og	stemmerett	(Disse	har	ikke	stemmerett	ved	behandling	av	

beretning	og	regnskap).	For	og	få	en	oversikt	over	deltakerne	ber	vi	om	at	foreningene	sender	en	e-post	til	boerroe@online.no	og	

oppgir	navn	på	representant(er)	snarest	og	innen	5.	februar.	Det	vil	bli	en	enkel	servering	under	årsmøte,	derfor	ønsker	vi	å	vite	

hvor	mange	som	kommer.	Vi	ser	også	at	personlige	medlemmer	finner	veien	til	årsmøtet.	

	

Saksliste:	
	

1. Åpning	v/leder	
2. Godkjenning	av	innkalling	og	saksliste	
3. Godkjenning	av	fremmøtte	representanter	og	evt.	fullmakter	
4. Valg	av	møteleder	og	referent	samt	protokollunderskrivere	(2	stykker)	
5. Styrets	årsberetning	2015	
6. Regnskap	og	revisjonsberetning	2015		
7. Budsjett	2015.	
8. Vedtektsendringer,	mulige	innspill	til	Båttinget	
9. Strategiplan,	mulige	innspill	til	Båttinget	
10. Innkomne	forslag.		
11. Valgkomiteens	forslag	til	Båttinget.		
12. Valg	
13. Avslutning	

	
Årsmøte	forventes	avsluttet	kl.19:00.	Vi	fortsetter	med	et	orienteringsmøte	ved	KNBF’s	kommunikasjonssjef	Geir	Gjever.	Det	vil	

bli	en	orientering	om	siste	tids	hendelser	og	veien	videre.	Her	vil	det	være	anledning	til	å	stille	spørsmål.	

	

Noen	av	saksdokumentene	følger	vedlagt,	event.	fullmakter	medbringes.	

Vedtekter	finner	dere	på	www.knbf,no	under	”	Nyttig	informasjon	”	til	venstre.	

	
								Vel	møtt!	

	

Med	vennlig	hilsen	for	styret	
	
Knut	Tore	Børø	
Regionleder	KNBF	Trøndelag	
Mobil:			90	10	75	15	
E-post:	boerroe@online.no	



	

	

	

Vedlegg:		 	

1) Årsberetning	2015.	

2) Regnskap	2015/budsjett	2016		

3) Forslag	til	vedtektsendringer.	

4) Forslag	til	strategiplan.	

	



Til 
Båtforeninger tilsluttet 
Kongelig Norsk Båtforbund 
Region Trøndelag                              
 

 KNBF Region Trøndelag  
 
                                                                                                                                                                                      Trondheim, 11. januar 2016 
 
 
Årsmelding KNBF region Trøndelag 2015 
 
Styret har hatt følgende sammensetning i året 2015: 
Leder Knut Tore Børø 
Nestleder og sekretær Jan Terje Strømsnes 
Kasserer Bjørn Skogstad 
Styremedlem Jarle Pedersen 
Styremedlem Øyvind Hemb 
Varamedlemer: 
Svein Åge Hansen 
Per Haukberg 
 
Styrets arbeid: 
Grunnet ekstraordinær situasjon der leder Geir Gjæver ble ansatt som kommunikasjonssjef 
sentralt i KNBF, ble styremedlem Knut Tore Børø gjennom et «e-postårsmøte», valgt som ny 
leder. Videre ble Jarle Pedersen valgt inn som nytt styremedlem. 
Styret har i året 2015 gjennomført 6 styremøter og behandlet 34 saker. 
Regionen har gjennom arbeidsåret fått 9 nye medlemsforeninger og består i dag av 3800 
medlemmer og 31 medlemsforeninger. Bøyeprosjektet går nå mot sin avslutning vi har klare 
forhåpninger om en avrunding i 2016. 
Det er gjennomført flere vervemøter mot potensielle foreninger. 
Ellers har styret hatt sterkt fokus på tilpassing av vedtekter mot Båttinget 2016. 
 
 
Miljø 
KNBF Trøndelag har ingen aktivitet som forurenser det ytre miljøet og har sterkt fokus på miljørettet 
arbeid. 
 
Økonomi 
Balansen viser kr. 147.699,57 på konto, av disse er kr. 42.664,00 knyttet til «bøyeprosjektet», et prosjekt 
vi har ambisjoner om skal være avsluttet i løpet av 2016. 
 
 
Knut Tore Børø sign                            Jan Terje Strømsnes sign. 
      Leder                                                             nestleder           
 
Bjørn Skogstad sign.                            Øyvind Hemb  sign. 
        Kasserer 
 
Jarle Pedersen sign. 
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Saksdokument til Forbundsstyre og regioner: 
Strategiplan KNBF 2016 – 2020 (utkast) 

 
 
Forord 
Kongelig Norsk Båtforbund (KNBF) er 105 år i 2016. På tross av denne anselige alder har 
organisasjonen ingen tydelig tradisjon for systematisk langsiktig arbeide. Det kan ha sammenheng 
med en begrenset administrativ ressurs kombinert med fokus på operative aktiviteter. På den annen 
side må det opp gjennom denne lange tidsperiode ha vært noen kloke hoder som har tenkt noen 
langsiktige tanker som har vært bærende, all den tid forbundet lever i beste velgående i dag. 
Planer for fremtiden er et viktig positivt signal til eiere/ medlemmene, tillitsvalgte og ansatte. Slik er 
det også for KNBF. Vi kan med dette dokument for første gang presentere en komplett strategiplan fra 
visjon og langsiktige mål helt ned til operative tiltak for realisering. Båtpolitisk arbeid for å bedre 
rammevilkår, sjøsikkerhet og medlemsutvikling står helt sentralt i en ny vedtatt båtpolitisk plattform. 
Man har valgt et tidsperspektiv på 2 + 2 år som matcher tingperioder på 2 år. Planen er delvis 
kvalitativt beskrivende og delvis kvantitativt formulert gjennom helt konkrete mål. Planen er blitt til 
ved et samarbeid mellom alle gode krefter i KNBF og er å anse som en stor dugnad hvor strategiutvalg, 
forbundsstyre, sekretariat og regioner alle har bidratt. Det rettes en takk til alle organisasjonsledd. 
 
 
 
Innledning 
Arbeidet med en strategiplan ble startet opp for flere år siden i regi av Strategiutvalget. Blant annet ble 
det gjennomført en såkalt SWOT-analyse på en samling på Holmen Fjordhotell. Fungerende president 
har etterlyst en videre fremdrift. På siste FS-møte i Bergen 18. - 20. september 2015 ble det besluttet å 
lande Strategiutvalgets (SU) arbeid i form av ferdigstillelse av en strategiplan innen Båttinget i 2016. 
Arbeidet foreslåes organisert med FS som prosesseier, AU som styringsgruppe og hvor AU, SEK og 
fagkomiteer deltar aktivt.  Dette er nå bearbeidet vider i sekretariatet. 
 
Kapittel 2: Visjon, rolle, produkter og verdier.  
 
Til dette møtet i FS har sekretariatet gjort følgende: 
Kapittel 1: Analyser - supplert  
Kapittel 3: Veivalg, del mål og innsatsområder – laget utkast til 
 
Strategiplanen er delt inn i slik: 

Kapittel 1: Analyser  
Kapittel 2: Visjon, rolle, produkter og verdier 
Kapittel 3: Veivalg, del mål og innsatsområder 
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1. Analyser 
 
 
Utviklingstrekk 

o Større grad av frafall av dugnad til en parkeringsplass for båten 
o Stadig flere fritidsbåter, ca. 5.000 nye pr. år 
o Mer utfordrende å lede frivillige organisasjoner 
o Offentlig rapportering og registrering intensiveres 
o En mer digitalisert hverdag 
o Nye offentlige maritime miljøkrav 
o Havne- og opplagsplasser trues i pressområder 
o Nye avgifter pålegges 
o Større grad av å ønske påbud enn forebygging via kompetansebygging  

 
 
Utfordringer 

o Har ikke tilstrekkelig tiltrekningskraft på personlige medlemmer 
o Komme tettere på /rekruttere nye medlemsforeninger (store geografiske regioner) 
o Nye avgifter – vannspeil- og drivstoffavgifter 
o  Liten organisasjon på nasjonalt nivå i forhold til politisk gjennomslagskraft 
o For få leser hva vi publiserer på nett. Er vår informasjon relevant nok? 
o Mangler et strategisk fundament, men er i prosess her 
o Vi er i gang med å se på nye produkter og tjenester 
o Begrensede ressurser i sekretariatet krever streng prioritering 

 
 
Styrke  

o Har doblet medlemsmassen 9 siste år 
o Har økonomisk handlefrihet 
o Innehar betydelig maritim kompetanse 
o Har et godt omdømme og faglig integritet hos offentlige etater og politikere 
o Begynner å bli tydeligere på prioriterte saker i media 
o Gode samarbeidspartnere, for eksempel Norges Seilforbund (NSF) 
o Har vedtatt båtpolitisk plattform 
o Er bevist på å styrke omdømme og merkevaren KNBF 
o Organisert gjennom 7 regioner med stor grad av frivillighet 
o Effektiv stabsfunksjon som bruker organisasjonen i dugnad 
o Aktiv på bruk av IT verktøy 
o Gode nettsider sentralt/regionalt 
o Etablere et sterkere samarbeid med ny  media-partner 

 
 
 
Markedsandel 
KNBF har følgende markedsandel pr. region (må justeres i forhold til kommentarer fra regioner): 

Se neste side. 
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Mulighet for vekst i medlemsmassen for KNBF 
   Pr. nov. 2015      
         

Region Antall  Fradrag Korreksjon Marked KNBF Nye  KNBF  Markeds- 
   BRREG 2012   Fra region      2015  totalt Andel  
Øst 305 41   264 56 7 63 24 
Sør 130 30   100 46 4 50 50 
Vest 85 31 64 118 49 1 50 42 
Nordvest 127 14 119 232 28 4 32 14 
Trøndelag 98 13 9 94 22 9 31 33 
Nordland 140 35   105 35 3 38 36 
Troms/Finnmark 130 33   97 29 2 31 32 
Sum 1015 197 192 1010 265 30 295 29 

       Fradrag = Seilforeninger + Kystlag + Trebåtforeninger      
 

 

Medlemsutvikling 2006 – 2015 
       KNBF har hatt følgende medlemsutvikling (tall pr. 31.12.xx) 
 

 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 
Kollektive medlemmer 14 220 15 149 15 349 16 434 18 079 19 381 21 119 23 892 26 501 
Personlige medlemmer 3 081 3 797 4 071 4 904 4 951 4 767 4 609 4 350 4 212 
Foreningsmedlemmer 0 2 188 3 982 4 464 5 244 5 896 5 602 6 297 6 520 
Sum 17 301 21 134 23 402 25 802 28 274 30 044 31 330 34 539 37 233 
Medlemsforeninger   162 166 171 190 196 209 232 265 

 

Prognose 2015 
Kollektive medlemmer 29 200 
Personlige medlemmer 4 100 
Foreningsmedlemmer 6 000 
Sum 39 300 
Medlemsforeninger  299 

 

 

Økonomisk utvikling 2006 - 2015 
KNBF har hatt slik utvikling i inntekter, kostnader, overskudd, egenkapital og årsverk 2006 – 15: 
 

 2006 2008 2010 2012 2014 2015 
      Prognose 
Inntekter 4.135.000 4.939.380 7.424.823 10.743.213 14.836.387 14.892.000 
Herav momskompensasjon 0 0 1.634.152 3.330.059 6.909.762 6.800.000 
Inntekter uten momskomp. 4.135.000 4.694.672 5.790.671 7.413.154 7.926.625 8.092.000 
Kostnader 4.272.000 4.694.672 6.875.955 10.084.690 13.072.529 14.932.000 
Overskudd -736.000 244.708 548.868 658.523 1.736.858 40.000 
Egenkapital  1.864.854 2.109.290 3.280.806 4.869.450 7.960.010 8.000.000 
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Antall årsverk 2,8 3,8 3,8 3,8 4,0* 4,0 
Kontingent Kollektivt medlemskap 120 120 120 120 120 120 
Kontingent Foreningsmedlemskap 50 50 50 50 50 50 
Kontingent Personlig medlemskap 300 300 300 350 350 350 

      *Prosjektleder IT = 0,2 årsverk 
 

Dette har vi fått til i 2015 
 

x Tilsatt ny medarbeider med kommunikasjons kompetanse 
x Deltatt på to båtpolitiske seminarer på Stortinget og gjennomført et båtpolitisk debattmøte i 

Oslo 
x Gjenopprettet Sikkerhets- og Utdanningskomiteen(SUK) 
x Bistått om lag 50 båtforeninger med bryggekjøp, juridisk- og miljørådgiving, vedtekter og 

registrering i Brønnøysund. 
x Omfattende digitalt løft: Ny nett- og Facebook-side, revidert informasjonsfilmen og oppdatert 

vårt medlemssystem(Navision) 
x Opprettholdt et høyt nivå på medlemsinformasjon på tross av redusert bemanning 
x Vellykkede møter med Sjøfartsdirektøren og Kystdirektøren 
x Medlemsveksten har fortsatt med 32 nye medlemsforeninger og 2.700 nye medlemmer 
x Dokumentproduksjon: Ny brosjyre på sikkerhetskontroll, ny profilhåndbok og ny revidert 

miljøvernleder. 
x Tildelt 6 mill. kroner i momskompensasjon til 200 medlemsforeninger 
x Betydelig styrket synlighet i media med 60 oppslag på viktige politiske saker i radio, Tv og 

ulike aviser i Norge 
x Gjennomført besiktigelseskurs med rekorddeltakelse og med ny praktisk del 
x For første gang utarbeidet strategiplan for 2016-2020 
x Etablert et samarbeid med Sjøfartsdirektoratet gjennom deltakelse i styringsgruppa til neste 

Fritidsbåtskonferanse i 2016. 
x Startet en prosess for å gjøre Norske Sjø båt- og foreningsforsikring enda bedre 

 
 

 
2. Visjon, rolle, produkter og verdier 

 
 
Visjon 

 
x Et bedre båtliv for alle. 

 
Vår visjon innebærer å sikre gode rammevilkår for alle brukere av fritidsbåt. Skal vi lykkes med 
dette er det viktig å samle hele fritidsbåt-Norge til ett rike, slik at vi blir hørt i det offentlige rom. 
 
 
Rolle 
x Forbli Norges største båtfelleskap - en samfunnsengasjert talsmann for fritidsbåtlivet i Norge. 
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Produkter/Tjenester 
x Båtpolitisk arbeid og myndighetspåvirkning i fritidsbåtsaker 

x Medlemspleie- og informasjon mot medlemsforeninger  

x Ulike typer medlemskap  

o Personlig medlemskap (Juniorkontingent for de under 26 år) 

o Kollektivt medlemskap 

o Foreningsmedlemskap 

x Medlemskort med medlemsfordeler 

x Forsikring 

o Norske Sjø Båtforsikring 

o Norske Sjø Foreningsforsikring 

x Sikkerhetsbesiktigelse (for å opprettholde stabil pris på forsikring og ha en sikker båt på sjøen) 

x Båtførerprøve (tilby økt maritim kompetanse) 

x Medlemsrådgivning/bistand 

o Momskompensasjon 

o Innkjøpsrådgiving havneanlegg 

o Juridisk bistand 

o Forlatte fritidsbåter (Båtadvokaten har utarbeidet retningslinjer her) 

o Årsmøteveileder 

o Miljø rådgiving 

o Registrering i Brønnøysund 

o Havnesikkerhet/utbygging 

o Forsikring båt/havn 

 

 

Verdier 
 

x Engasjert 
Våre medarbeidere og tillitsvalgte trives i rollen som samfunnsengasjerte og motiverte talsmenn 

for båtfolkets interesser. 

x Troverdig 
Vårt arbeid for båtfolket preges av ærlighet, trygghet, hardt arbeid og motivasjon. 

x Spenstig 
Vi skal preges av nysgjerrighet og dristighet. Det er lov å gjøre feil og vi skal sette oss hårete mål. 

x Løsningsorientert 
Vårt arbeid preges av evnen til å se muligheter, alliansebygging, stayerevne og løfte i flokk. 
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3. Veivalg, delmål og innsatsområder 
 
 

Strategiske fokusområder: 
 

1. Båtpolitisk arbeid 
2. Medlemsvekst (inkludert å beholde eksisterende medlemmer og skaffe nye) 
3. Norske Sjø som virkemiddel til medlemsvekst 
4. Medlemskommunikasjon (informasjon, tilbakemelding og synlighet) 
5. Styrket profilering av KNBF 
6. Økt digitalisering i organisasjonen og sosiale medier 
7. Organisasjonsstruktur (tettere på båtforeninger - mindre og flere regioner/avdelinger) 
8. Styrket dugnadsånd (økt frivillig arbeid) 
9. Opprettholde økonomisk handlefrihet med et krav til overskudd 

 
 
 

 
Delmål 

 
x Medlemmer 

x Beholde alle medlemsforeninger og enkeltmedlemmer 
x 42.000 medlemmer i 2018  
x 45.000 medlemmer i 2020  
x En økning av 2 – 5 nye medlemsforeninger i hver region årlig og totalt 20 nye 

hvert år. 
 

x Medlemsforeninger 
x 340 medlemsforeninger i 2018  
x 380 medlemsforeninger i 2020 

 
x Medlemskommunikasjon 

x Epostkommunikasjon med 95 prosent alle personlige og kollektive medlemmer 
innen 2018  

x Dobling av besøksutvikling på web innen 2018 
x Forbundsstyremøter ute i regionen 
x Regionstyremøter ute hos medlemsforeninger 

 
x Norske Sjø 

x 20 % av medlemsmassen forsikret innen 2018  
x 25 % av medlemsmassen forsikret innen 2020  
x 60 % av foreningene forsikret innen 2018  
x 65 % av foreningene forsikret innen 2020 

 
x Bemanning i sekretariatet 

x 4 ansatte i 2018 – 5 ansatte innen 2020 (Forutsetter økningen i medlemstall 
som planlagt) 

 
x Egne maritime lokaler innen 2020 

 
x Nye systemløsninger 

x Forbedret medlemssystem 
x Ny web 
x Facebook 
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x Min side funksjon 
x Besiktigelsesdatabase 

 
x Ny forbedret media-partneravtale 

 
x Dugnadsånd 

x Strandryddedagen        
x Regional politisk valgaktivitet hvert andre år 
x Hver region produserer min. en medlemsartikkel månedlig 

 
11.  Båtpolitikk. Gjennomføre minimum fem båtpolitiske tiltak årlig: 

x Stortinget 
x Politiske partier 
x Offentlige myndigheter 
 

        12.   Service og kvalitet i alle ledd 
x Våre medarbeidere skal yte service gjennom åpenhet og tilgjengelighet. Og vi 

skal tilstrebe en aktiv kommunikasjon med vår brukere. Dette innebærer at vi 
gir presise og raske svar. Helst allerede dagen etter eller etter avtalte 
tidsrammer. Nødvendig informasjon legges tilgjengelig gjennom våre 
kommunikasjonskanaler. 
 

     13.   Årlige styringsdokumenter for driften 
x Årsplan som viser resultatområder det skal presteres på 
x Årshjul som viser viktige aktiviteter pr. måned 

 
14. Økonomisk resultat 

x 3 prosent overskudd til oppbygging av egenkapital 
 
 

 
 
 
Handlingsplan/tiltak 
 

x Medlemsverving  
Det legges opp til følgende plan fremover: 
 

Plan pr. region:           Antall nye  Støtte fra sekretariat 
Troms/Finnmark   3 pr år   ES 
Nordland   3 pr år   ES 
Trøndelag   4 pr år   GG 
Nordvest   4  pr år   GG 
Vest   2  pr år   GG 
Sør    4  pr år   ES  
Øst    4  pr år   ES 
Sum   26 pr år 
 
 

x Planlagt IT-utvikling står ferdig utviklet sommeren 2016. Da IT- utviklingen går raskt 
framover er det viktig å følge opp det gode arbeidet som allerede er gjennomført av 
innleid medarbeider, og som fases ut sommeren 2016.  Vi ser for oss at en ny 
medarbeider som skal på plass må ha spesialkompetanse på IT, relasjonsbygging og 
salg. 
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x Synlighet i media på viktige båtpolitiske saker:  
x Havarikommisjon for fritidsflåten 
x Bedre oversikt over fartsgrenser på sjøen 
x Sikkerhet på sjøen gjennom forebyggende arbeid 
x Tydelig talerør som snakker båtfolkets sak 
x Øke antall oppslag i lokal/riksdekkende media 

 
x Båtpolitisk arbeid på Stortinget:  

x To møter pr. år 
 

x Båtpolitisk arbeid mot det offentlige:  
x Min. et møte pr år 
x Landsdekkende engasjement ved Stortings- og Fylkes/Kommunevalg 
x Fritidsbåtkonferansen (sentral rolle for KNBF) 

 
x Norske Sjø Båtforsikring:  

x Best på pris og med gode vilkår 
x Markedsføring styres av KNBF 

 
x Besiktigelsesmenn  

x Ivareta rollen som gode forbilder for KNBF å selge sikkerhet på sjøen gjennom 
besiktigelse 

x Være bindeleddet mellom medlemmer i rollen å formidle forsikringsordningen 
Norske Sjø på en god måte 

x Som ambassadører på egen og to andre lokale foreninger.  
 

x Økt frivillig arbeid  
x Fritidsbåten – lokal-TV – radio - presse m.m. 
x Dugnad. Få flere i regionene til å synliggjøre KNBF i radio, TV og lokale aviser 
x Dugnader i samarbeid med friluftsråd og andre frivillige lag og organisasjoner 

til det beste for fritidsfolket 
x Bistå i politisk påvirkning i dugnad og frivillig arbeid lokalt, regionalt og 

sentralt 
 

x Lytte til medlemmenes informasjonsbehov 
x Undersøke hva våre medlemmer/brukere ønsker av informasjon på nettsiden 

vår, hva vi skal fokusere på av artikler med mere. Skaffe opplysninger via 
spørreundersøkelse. Dette vil bli utarbeidet. 

x Større regionengasjement for synliggjøring av økt lokal aktivitet. 
 

x Hvordan ser vi for oss regionstrukturen framover slik at vi oppnår nærhet i til 
medlemsforeninger? 

x Bør regioner deles på sikt? 
x Troms og Finnmark 
x Vest 
x Sør 
x Øst 
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Handlingsplan/tiltak satt opp kvartalsvis 
 

 
Kvartal 1 

x Politisk seminar på Stortinget 
x Produksjon av 3 artikler til web i hver region 
x Delta på 10 styremøter i potensielle båtforeninger 
x Gjennomføre 10 vervemøter (Østfold, Vestfold, Sørlandet, Sogn og Fjordane, 

Nordvest og Trøndelag) 
x Første utgave av Båtenes Verden  
x Planlegging Båttinget 22.-24. april 
x Norske Sjø: Utvikle nytt salgs-prosjekt båtforsikring (pilot) 
x Nytt besiktigelseskurs uke 9-13 

 
Kvartal 2    

x Produksjon av 3 artikler til web i hver region 
x Oppfølging 10 vervemøter 
x Strandryddedagen 7. mai 
x Produsere av tre artikler i hver region 
x Utarbeide stoff til nye «Fritidsbåten» 
x Gjennomføring Båttinget 22-24. april 
x 7 regionårsmøter 
x Lansere nytt medlemssystem og besiktigelsesdatabase 
x Salgsmøter Norske Sjø 

 
Kvartal 3 

x Produksjon av 3 artikler til web i hver region 
x Utarbeide stoff til nye «Fritidsbåten» 
x Søknad momskompensasjon 
x Utvikling av salgskonsept Foreningsforsikring 
x Produsere tre artikler i hver region 

 
Kvartal 4 

x Produksjon av 3 artikler til web i hver region 
x Båtpolitisk seminar på Stortinget 
x Utarbeide 3. artikler i hver region 
x Utarbeide stoff til ny «Fritidsbåten» 
x Utbetaling momskompensasjon til medlemsforeninger 



Styrende dokument nr. 01-02-001 
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(KNBF) 
 
 
 

Vedtatt på Båttinget i Stavanger, 26.04.2014. 
 
 

Endringer forslått av Vedtekts- og 
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x Tillegg med blå 
x Sletting med rød gjennomstrekning) 
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§ 1. NAVN, STED OG LOGO 
Forbundets navn er Kongelig Norsk Båtforbund (KNBF). 
Forkortelsen KNBF kan benyttes til daglig bruk. Forbundet har sitt sete i Oslo-området. 
Forbundets logo er: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
§ 2. FORMÅL 
KNBF er en interesseorganisasjon for fritidsbåtbruk i Norge som arbeider for et bedre båtliv på 
naturens premisser. KNBF skal arbeid for at båtforeninger og medlemmer skal få gjennomslag for 
sine interesser overfor myndighetene. 
KNBF er en riksdekkende sammenslutning av båtforeninger, båtunioner, klubber, lag og personlig 
tilsluttede medlemmer. 
KNBF har som grunnlag er en ikke fortjenestebasert, som bygger på frivillig, ideell og 
allmennyttig virksomhet. 
 
 
§ 3. KNBFs MYNDIGHETSORGANER 

3.1  Båttinget 
 3.2  Ekstraordinært båtting, når vilkår for dette er til stede 
 3.3  Forbundsstyret 
 3.4  Arbeidsutvalget 
 3.5  Årsmøte i Regioner 
 3.6  Regionstyret 
 3.7  Arbeidsutvalget i Regionen 
 3.8  Sekretariatet for KNBF 
 
 
§ 4. REGNSKAP OG REVISJON 
4.1  Forbundsstyret i KNBF skal utarbeide regnskap, balanse og budsjett for hvert kalenderår. 

Offentlig godkjent revisor skal kontrollere forvaltning og regnskap. Forbundsstyret velger 
revisor. 

4.2 Underliggende organisasjonsledd skal utarbeide regnskap, balanse og budsjett for hvert 
kalenderår. Forvaltning og årsregnskap skal revideres av to, på årsmøtet, valgte revisorer 
blant medlemmene eller, dersom årsmøtet bestemmer det, av offentlig godkjent revisor. 
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§ 5. MEDLEMSKAP 
5.1 Alle som aksepterer KNBFs vedtekter kan opptas som medlemmer. 
5.2 Tegning av medlemskap gjøres av sekretariatet sentralt. 
5.3 Former for medlemskap: 
 a) Kollektivt medlemskap 
 b) Personlig medlemskap 

c) Foreningsmedlemskap 
5.4 Tillitsverv 

Personer som er registrert med kollektivt medlemskap eller personlig medlemskap kan ha 
tillitsverv i KNBF. 

5.5 Opptak som medlem 
Kollektivt medlemskap og foreningsmedlemskap kan oppnås etter vedtak i foreningen og 
når denne har minst 10 medlemmer. Når søknad om medlemskap foreligger, skal 
sekretariatet involvere regionen hvor foreningen er hjemmehørende. 

5.6 Oppsigelse av medlemskap: 
Oppsigelse av kollektivt medlemskap og foreningsmedlemskap skal gjøres på grunnlag av 
vedtak i medlemsforeningens årsmøte med 2/3 flertall. Saken skal være kunngjort for 
medlemmene i innkallingen. Medlemskap opphører fra nærmeste årsskifte. Slik 
utmelding må være KNBF i hende senest 1. november. 

5.7 Fritak for medlemskap 
Fritak for medlemskap i KNBF kan innvilges av en forening når medlemmet har båt som er 
under 4,5 meter og ikke har motor som fremdriftsmiddel eller ved større båter som 
verken har seil eller motor. 

 
 
§ 6. KONTINGENT 
6.1 Foreninger, klubber og lag og personlig tilsluttede medlemmer skal betale til KNBF den 

årskontingent som Båttinget vedtar. Regionens andel er medtatt i kontingenten. 
6.2 Vedtatt kontingent gjelder fra første årsskiftet etter Båttinget og innbetales i begynnelsen 

av året, senest 1. mai og skal være basert på foreningens medlemstall pr. 31. desember 
siste år. 

6.3 Nye medlemsforeninger som tegner Kollektivt medlemskap betaler årskontingent med 
fradrag av 1/12-del for hver påbegynt måned som er gått av året.  

6.4 Personlig tilsluttede medlemmer betaler den fastsatte årskontingent som gjelder fra  
 innmeldelsesdato. 
6.5 Personer som har medlemskap i flere KNBF foreninger, velger hvilken forening som er 

deres primærforening og betaler sin kontingent gjennom denne. 
6.6 Medlemsforeningene plikter skriftlig å melde til KNBF avgang og tilgang på   
 medlemmer gjennom året. 
6.7 Kollektivt og personlig innmeldte medlemmer mellom 15 og fylte 25 år kan betale  
 Juniorkontingent 
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§ 7. BÅTTINGET 
7.1 Båttinget er KNBFs høyeste myndighet og avholdes hvert annet år innen 1.mai. Båttinget 

består av representanter for medlemsforeninger, regioner, Forbundsstyret og personlige 
medlemmer.  

7.2 Bekjentgjøring foretas tolv (12) uker før Båttinget. 
7.3 Forslag som ønskes behandlet skal sendes Forbundsstyret innen syv (7) uker før Båttinget. 
7.4 Innkalling skal sendes medlemmene fire (4) uker før Båttinget finner sted og skal 
inneholde: 

a) Forbundsstyrets årsberetning herunder komiterapporter 
b) Regnskap og revisjonsberetning 
c) Årsrapporter fra komiteer 
d) Innkomne forslag som skal behandles av Båttinget 
e) Budsjettforslag 
f) Valgkomiteens forslag 
g) Program utover det som er nevnt i dagsorden for Båttinget 

 
7.5 Ekstraordinært Båtting 

Ekstraordinært Båtting skal avholdes når Forbundsstyret finner det nødvendig, eller når 
minst 1/3 av tilsluttede regionale sammenslutninger ber om det, og kan bare behandle 
saker som er oppført på dagsorden. Frist for utsending av innkalling er som for ordinært 
Båtting. 

 
7.6 Dagsorden for Båttinget 

a) Opprop av representanter og fastsettelse av stemmetall 
b) Valg av møteledere og møtesekretærer 
c) Valg av to (2) personer som sammen med møteleder skal underskrive protokollen 

fra Båttinget. 
d) Godkjenning av bekjentgjøring innkalling og saksliste 
e) Forbundsstyrets årsberetning 
f) Regnskap og revisors beretning 
g) Forslag til vedtektsendringer 
h) Innkomne forslag 
i) Forbundsstyrets forslag til handlingsprogram, kontingent og budsjett for kommende 

periode (budsjett kun til etterretning) 
j) Valg av President, Visepresident og Finansleder 
k) Valg av valgkomité 
l) Fastsette sted for neste Båtting 

 
7.7 Vedtektsendringer 

Vedtektsendringer kan bare finne sted etter vedtak på et ordinært Båtting og må, for å ha 
gyldighet, oppnå minst to tredjedels (2/3) flertall. Innholdet i denne paragraf kan bare 
endres etter samme prosedyre som ved oppløsning av forbundet. 

 
7.8 Valgkomiteen 

Valgkomiteen har tre (3) medlemmer og tre (3) personlige varamedlemmer. Båttinget 
velger ett av medlemmene som leder. Komiteen skal senest femten (15) uker før Båttinget 
be om Regionenes begrunnede forslag på kandidater til tillitsverv. Regionenes forslag skal 
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være komiteen i hende senest seks (6) uker før Båttinget og oversendes Sekretariatet 
senest fem (5) uker før Båttinget finner sted. Forslaget skal inneholde navnene på personer 
som skal velges av Båttinget. 

 
7.9  Stemmerett og fullmakter. 

Hver Region har 3 stemmer. Medlemsforeninger har følgende stemmer: 
x Inntil 100 aktive medlemmer:  1 stemme 
x Fom. 101 tom. 300 aktive medlemmer: 2 stemmer 
x Over 300 aktive medlemmer:  3 stemmer 

Stemmene tildeles Regionen etter denne modell. En Region kan maksimalt avgi 1/5 av 
stemmene. Stemmer til medlemsforeninger som ikke møter, disponeres av Regionstyret og 
de fremmøtte medlemsforeninger med 1 stemme til Regionen og 1 stemme til hver av de 
møtende foreninger inntil alle stemmer er fordelt. 
Forbund / foreninger i KNBF som ikke er tilsluttet noen Region gis stemmerett som svarer 
til deres medlemstall i samme forhold som Regionene. 
Forbundsstyret har ikke stemmerett i sakene ”Årsberetning” og ”Regnskap”. 
Oppgave over delegater til Båttinget og fullmakthavere til Båttinget innsendes senest ti (10) 
dager før tingets avholdelse. 
Personlige medlemmer har stemmerett innenfor rammene i sin region. 

 
 
§ 8. FORBUNDSSTYRET 
8.1 Forbundsstyret har sete i Oslo. 
8.2 Forbundsstyret skal lede KNBF og forvalte dets anliggender i overensstemmelse med 

vedtektene og Båttingets vedtak. Videre sørge for at organisasjonen er tilfredsstillende 
organisert. Forbundsstyret utarbeider, vedtar og forvalter styrende dokumenter med 
beskrivelse av konkrete, prioriterte arbeidsområder og oppgaver, veiledende vedtekter, 
retningslinjer og bestemmelser til underliggende organ, statutter for Æresmedlemskap, 
Hederstegn, Fortjenestenål, KNBFs krest og Havfruepris. 

8.3 Det påligger Forbundsstyret at KNBF drives i samsvar med vedtektene. Forbundsstyret 
utarbeider organisasjonens strategiplan og budsjett, som følger kalenderåret. Videre 
forberede og gi innstilling til Båttinget i saker som det skal fattes vedtak i eller lages 
resolusjoner om, med unntak av valg som tilligger valgkomiteen.  

8.4 Forbundsstyret består av President, Visepresident, Finansleder og Regionledere. 
  Regionleders personlige vararepresentant er regionens nestleder. 
8.5  For å være beslutningsdyktig kreves det at 50% av Forbundsstyret deltar. 
8.6  Forbundsstyret konstituerer et Arbeidsutvalg bestående av President, Visepresident  
  og Finansleder.  
8.7 Forbundsstyret tegner KNBF og utpeker et styremedlem som sammen med   
 Presidenten skal ha signaturrett. 
8.8 Forbundsstyret ansetter generalsekretær og fastsetter dennes lønn og øvrige vilkår. 
8.9 Sammenhengende funksjonstid i Forbundsstyret skal normalt ikke overstige seks (6) år. 

Dersom denne bestemmelse medfører at President og Visepresident må fratre samtidig, 
har Båttinget anledning til å forlenge funksjonstiden for en av dem med to (2) år. 
Båttinget kan velge forbundsstyremedlemmer som allerede har sittet seks år til vervet 
som President, Visepresident eller Finansleder for en ny seksårsperiode. 
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8.10 Dersom det i valgperioden skjer endringer i forbundets ledelse (president, visepresident 
og finansleder), tillegges det Forbundsstyre å supplere disse vervene. 

 
 
§ 9. SEKRETARIATET 
Generalsekretær er daglig leder av KNBF og daglig drift utøves av sekretariatet.  
 
 
§ 10. REGIONER 
10.1 KNBF er organisert i Regioner. Regionenes navn og geografiske grenser er: 

Region Øst: Hedmark, Oppland, Buskerud, Oslo, Akershus, Østfold, Vestfold, Telemark. 
Region Sør:   Aust-Agder, Vest-Agder, Rogaland.(til Bømlafjorden i Hord.) 
Region Vest:   Hordaland og Sogn og Fjordane. 
Region Nordvest:  Møre og Romsdal. 
Region Trøndelag:  Sør-Trøndelag og Nord-Trøndelag. 
Region Nordland:  Nordland. 
Region Troms/Finnmark:  Troms og Finnmark. 

 
10.2 En region kan deles i flere regioner, og det kan opprettes lokale avdelinger innen 

regionen. Regioner eller avdelinger kan vedta sammenslutning. Vedtak om navn på, og 
geografiske grenser eller interesseområder fattes av regionen(e) selv med alminnelig 
flertall.  
Vedtak om opptagelse av regional sammenslutning kan fattes av Forbundsstyret. 
Eventuell tvist avgjøres av Båttinget. 

 
10.3 Årsmøtet er Regionens høyeste myndighet og avholdes hvert år innen 1. mars. Alternativt 

kan Regionen avholde årsmøte hvert annet år, samme år som Båtting. 
Årsmøtet skal vedta retningslinjene for virksomheten og de økonomiske rammer som 
Regionens styre skal arbeide etter for å oppfylle forbundets formål. 

 
10.4 Sammensetning og fullmakter: 

Årsmøtet er sammensatt av representanter fra de tilsluttede foreningene, personlige 
medlemmer, samt Regionens valgte styremedlemmer.  Hver forening velger 
representanter i et antall bestemt av foreningens aktive medlemstall etter følgende 
regler: 
 

x Inntil 100 aktive medlemmer:  1 representant 

x 101 t.o.m. 300 aktive medlemmer:   2 representanter 

x Over 300 aktive medlemmer:  3 representanter  
 

For å kunne stemme skal møtende representanter medbringe fullmakt fra egen eller 
annen forening i regionen. Dersom det møter 1-10 personlige medlemmer enten ved 
fremmøte eller ved fullmakt, skal disse kunne avgi inntil 1 stemme på årsmøtet etter 
intern votering. Møter det 11-20 personlige medlemmer, enten ved fremmøte eller ved 
fullmakt, skal disse kunne avgi inntil 2 stemmer på årsmøtet etter intern votering. Dersom 
det møter over 21 personlige medlemmer, enten ved fremmøte eller ved fullmakt, skal 
disse kunne avgi inntil 3 stemmer på årsmøtet etter intern votering. 
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10.5 Foreningene og personlige medlemmer skal innkalles til årsmøtet i annonsering på KNBFs 

hjemmesider og ellers på den måten Regionen finner hensiktsmessig, dog med 4 ukers 
varsel. I tillegg skal foreninger varsles pr. epost innen samme frist. 

 
10.6 Årsmøtedokumenter  

Disse skal være medlemsforeningene i hende senest 2 uker før årsmøtet og skal 
inneholde: 
a. Dagsorden. 
b. Styrets årsberetning. 
c. Regnskap med revisjonsberetning. 
d. Styrets forslag til budsjett for inneværende år. 
e. Innkomne forslag med styrets innstilling. 
f. Valgkomiteens forslag på nye tillitsvalgte. 
g. Rapporter fra komiteene. 
h. Øvrig program for møtet. 
i. Regionstyrets innstilling til valgkomite for ett (1) alternativt to (2) år. 

 
Forslag og saker som ønskes behandlet på årsmøtet, må være Regionstyret i hende tre (3) 
uker før årsmøtet. 

 
10.7 Dagsorden for Årsmøte: 
 a. Godkjenning av representantenes stemmerett og evt. fullmakter  
 b. Valg av møteleder og referent  

c. Valg av to til å underskrive protokollen sammen med møteleder og referent 
 d. Godkjenning av innkalling og dagsorden 

e. Styrets årsberetning 
 f. Regnskap med revisors beretning 
 g. Budsjett for inneværende år 

h. Fastsetting av medlemskontingent for kommende år og eventuelt ”driftsbidrag” til  
    definert(e) prosjekt(er) 

 i. Forslag til vedtektsendringer som skal fremmes for Båttinget 
 j.  Innkomne forslag som ikke strider mot forbundets formål 

k.  Valg: 
Leder, nestleder og minimum to styremedlemmer skal velges for to år.  
To varamedlemmer, to revisorer eller godkjent revisor, samt valgkomite med leder og to 
medlemmer og et varamedlem velges for ett (1) alternativt (2) år. 

 Maksimal sammenhengende funksjonstid for regionleder er seks (6) år. 
Representanter til båttinget. 

 
Ved valg må en kandidat oppnå mer enn 1/2-parten av de avgitte stemmene for å bli 
valgt. Dersom dette ikke oppnås, avholdes bundet ny avstemning mellom de to 
kandidatene som hadde flest stemmer ved forrige avstemning. 
Vedtak fattes for øvrig med alminnelig flertall. Ved stemmelikhet anses et forslag som 
forkastet. 
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Ekstraordinært årsmøte avholdes når Regionstyret finner det nødvendig, og skal når 1/3 
av medlemsforeningene forlanger det. Innkallingen skal være skriftlig og kun behandle 
den eller de saker som har foranlediget møtet. 
Korteste frist for innkalling vedlagt møtedokumentene er 14 dager. 

 
10.8  Regionstyret 

Regionen ledes av et styre valgt på årsmøte. Styrets varamedlemmer innkalles etter 
behov. 
Styret velger selv blant styremedlemmene kasserer og eventuelt sekretær for 2 år. 
Dersom det i valgperioden skjer endringer i regionens ledelse, påligger det regionstyret å 
supplere disse vervene. 
Styret bestemmer om sekretariatsfunksjonen skal dekkes med innleid hjelp og hvor 
sekretariatet skal ha sitt sete. 
Samtlige fylker i Regionen som har medlemsforeninger, tilstrebes å være representert i 
styret med fast medlem eller med varamedlem. Regionstyret sammensetning bør 
reflektere medlemsfordelingen i fylkene. Lokale avdelinger i en Region skal være 
representert i Regionstyret. 

 
Regionstyret skal møtes når lederen eller minimum tre av styremedlemmene krever det, 
dog minst tre (3) ganger i året. Styret er beslutningsdyktig når minst 50 % av styrets faste 
medlemmer er til stede. En av disse må være lederen eller nestlederen. Styrevedtak 
fattes med alminnelig flertall. Ved stemmelikhet er lederens stemme avgjørende.  

 
Det påligger Regionstyret at Regionen drives i samsvar med vedtektene. 

 
10.9  Signatur. 

Lederen og et styremedlem forplikter i fellesskap Regionen overfor tredjemann med sine 
underskrifter.  

 
 
§ 11. KOMITEER OG UTVALG 
Forbundsstyret kan oppnevne de komiteer og utvalg som anses tjenlig og fastsetter deres 
oppgaver og funksjonstid. Disse bør fortrinnsvis ledes av et medlem av Forbundsstyret og kan ha 
konsultative medlemmer som ikke er tilknyttet KNBF. Finanskomiteen og Vedtekts- og 
Organisasjonskomiteen skal imidlertid ha sin leder fra Forbundsstyret. 
 
 
§ 12. ÆRESMEDLEMSKAP 
a. Forbundsstyret skal oppnevne et Ordenskollegium bestående av tidligere medlemmer av 

Forbundsstyret 
b. Forbundsstyret og Regionenes styrer kan fremlegge begrunnet forslag til Ordenskollegiet om 

tildeling av Æresmedlemskap i KNBF til personer som har gjort seg særlig fortjent ved sitt 
arbeid for fritidsbåtlivet i Norge. 

c. Kollegiet skal inngående vurdere forslaget og fremlegge begrunnet innstilling til 
Forbundsstyret. 

d. Ved positivt vedtak fremmes saken for første Båtting som med 2/3 flertall kan tildele 
Æresmedlemskap 
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e. Kandidaten skal ikke informeres om sitt kandidatur før Båttinget har fattet positivt vedtak. 

 
 
 
 
§ 13. EKSKLUSJON 
Medlemsforeninger, foreningsmedlemmer, tilsluttede organisasjoner eller personlig tilsluttede 

medlemmer som bryter KNBFs vedtekter eller opptrer til skade for organisasjonen, kan 

ekskluderes etter forutgående skriftlig advarsel fra KNBF. Når den det gjelder inngår i en Region, 

skal Forbundsstyret innhente Regionstyrets kommentar før eksklusjonen iverksettes. 

Eksklusjonen kan ankes inn for første ordinære Båtting med frist på fire (4) uker før avholdelse. 

Eksklusjonsvedtak som blir anket gis oppsettende virkning. 

 
 
§ 14. OPPLØSNING 
14.1 Oppløsning av KNBF 
Beslutning om oppløsning kan bare finne sted dersom to (2) påfølgende Båtting vedtar dette 

med to tredjedels (2/3) flertall. Det første av Båttingene skal være et ordinært, mens det andre 

holdes minst åtte (8) uker senere. KNBFs midler overføres til allmennyttige formål besluttet av 

det siste av disse Båtting med alminnelig flertall. 

 

14.2 Oppløsning av Region 
Forslag om oppløsning av en Region må være styret i hende innen 1. november året før 

Årsmøtet. 

Det kreves 2/3 flertall av de stemmeberettigede representanter på to påfølgende årsmøter for å 

vedta oppløsning av en Region. Det første årsmøtet skal være et ordinært. Det andre avholdes 

ikke tidligere enn 8 uker senere. Ved oppløsning tilfaller Regionens midler KNBF. 

 

Oppløsning av en Region skal, for å være gyldig, godkjennes av Båttinget. 

Båttinget kan vedta oppløsning av en Region. 

 

 

 

 

 

    -----OOOOO----- 
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Konto Beskrivelse Budsjett Regnskap Budsjett Regnskap Budsjett Merknader
2014 2014 2015 2015 2016

Driftsinntekter
Andel medlemskontingent 55 000,00 38 784,00 55 000,00 49 636,00 50 000,00
Tilskudd fra KNBF 
Andre inntekter

Sum driftsinntekter 55 000,00 38 784,00 55 000,00 49 636,00 50 000,00
Driftskostnader

Møtekostnader 3 000,00 7 290,00 8 000,00 1 906,28 8 000,00
Reisekostnader 20 000,00 6 136,60 10 000,00 3 700,60 10 000,00
Porto 1 000,00 1 615,00 1 000,00 0,00 1 000,00
Kontorrekvisita 500,00 9 831,00 8 000,00 7 865,00 8 000,00
Vervekostnader 5 000,00 9 191,55 8 000,00 10 022,50 8 000,00
Andre markedsføringskostnader
Informasjonsarbeide 8 000,00 9 319,55 8 000,00 0,00 8 000,00
Jubileumsarrangement/ årsmøte 5 000,00 3 266,00 5 000,00 4 677,80 5 000,00
Gaver
Bøyeprosjektet 0,00 21 332,00 42 664,00
Båtting
Bankkostnader (gebyrer) 1 200,00 1 058,50 1 000,00 1 048,75 1 000,00
Telefon. Mobilt bredband 2 000,00 1 500,00 1 500,00 0,00 1 500,00
Antivirusoppdatering PC
Andre kostnader

Sum driftskostnader 45 700,00 49 208,20 50 500,00 50 552,93 93 164,00

DRIFTSRESULTAT 9 300,00 -10 424,20 4 500,00 -916,93 -43 164,00

Finansinntekter og -kostnader
Renteinntekter 200,00 160,00 150,00 153,53 150,00
Rentekostnader

Sum finansinntekter og-kostnader

ÅRSRESULTAT 9 500,00 -10 264,20 4 650,00 -763,40 -43 014,00

BALANSE Årsres. Årsres.
Eiendeler 01.01.14 01.01.14 01.01.15 01.01.14 01.01.15
Foreningskonto 158 727,17 158 727,17 148 462,97 148 462,97 147 699,57
Kapitalkonto
Annet (håndkasse, frimerker m.m.)
Påløpte kostnader 4 062,70  
Sum 168 227,17 148 462,97 153 112,97 147 699,57 104 685,57 Hvorav kr. 16 000,- er 

øremerket bøyeprosjekt
Trondheim 31.12.2015 Håvard Skogstad, Kasserer   (Representerer 3 bøyer)

BUDSJETT OG RESULTATEGNSKAP 2014, 2015 og 2016 for KNBF Region Trøndelag


