Kort referat fra medlemsmøte 27.11.2014
Ut fra ønske fra KNBF om å kunne orientere andelshavere / søkere om kollektivt medlemskap
og fordelene med det, så ble det arrangert medlemsmøte 27.11.14 kl. 19.00 i "Naustet".
Endre Solvang fra KNBF sentralt og Jørn Fjellsaune avdeling KNBF Troms/Finnmark var
foredragsholdere.
Styreleder Jan Tore Ovesen ønsket velkommen og introduserte tema og ga ordet til KNBF.
Jørn Fjellsaune åpnet med å orientere om organisasjonens regionsinndelinger og viste til at
han var nestleder i region Troms / Finnmark. Han er også leder for miljøutvalget i KNBF.
Han orienterte i hovedsak om medlemsforeninger i regionen.
Endre overtok orienteringen og startet en presentasjonsfilm om KNBF og medlemsfordelene.
Han trakk spesielt frem fordelen med forsikring via Norske Sjø. Både båtforsikring og
forsikring av havneanlegg / arbeidere
Han trakk også frem "besiktigelse-ordningen", båtadvokat, samt bøyeprosjektet.
( to bøyer satt ut i vårt område - Håja og Kallfjord) . Nevnte også sentrale rabattavtaler med
båtutstyrsfirmaer. Magnar Richardsen var også delaktig i orienteringen i forhold til
«besigtigelse ordningen» og andre former for tilstandsrapporter som brukes i forhold til
forsikringsordninger og annet.
Noen medlemmer stilte ulike spørsmål om KNBF og eventuelt medlemskap. Også noen
runder om ansvarsforsikringen til Norske Sjø
Noen stilte spørsmål om alternativ organisasjonsform (forening i stede for SA) og
konsekvenser rundt dette.
Jan Tore svarte på dette med at dette var problemstillinger som styret ikke kunne fatte vedtak
på, men at informasjonen kunne danne grunnlag for en konsekvensutredning og som kan
legges frem som sak for årsmøte/generalforsamlingen. Dette møtet var et orienteringsmøte
med det mål at flest mulig av andelshaverne kunne sette seg inn i saken og på den måten
danne seg en mening om hvorvidt Tromsdalshavna bør eller skal melde seg inn i KNBF.
Saken på uansett behandles av årsmøtet og eventuelle beslutninger må fattes i samme organ
slik som styret der dette.
Jørn orienterte om nettsiden under KNBF som kalles "miljøhjørnet" og viste til medbrakt
folder «Miljø for båtfolket». Han viste også til ulike miljøaktiviteter som vedrører båtbruk og
vedlikehold.
Det kom spørsmål fra salen om Tromsdalshavnas planer og budsjett i forhold til krav om
avfallshåndtering. Jan-Tore orienterte kort om utsettelsen av etablering av spyleplass som
følge av at det pågår en miljøundersøkelse på hele havnas område, som kan medføre krav om
utskifting av masser i området og litt ellers om utfordringer havna har i forhold til
avfallshåndtering.
Endre viste til at miljødepartementet ikke hadde endelige og konkrete krav for miljø og
avfallshåndtering på landsbasis og anbefalte at vi ikke gikk inn i "tunge" investeringer i
avfallstanker evt. spyleplass før konkrete planer /forskrifter kommer.

Endre viste også til at båtorganisasjonen KNBF må vokse seg vesentlig større for å kunne få
politisk makt i vesentlige "båtsaker". I hovedsak å holde avgifter nede. Han kom også med en
appell i forhold til at KNBF var en organisasjon til båtfolk flest og jobber for å tilrettelegge
for båtbruk blant vanlige folk og i følge Endre så er KNBF eneste organisasjon som også
arbeider politisk, selv om han innrømmet et her var det potensiale for forbedringer. Videre
påpekte han at KNBF er en liten organisasjon og med lite resurser sammenlignet med f.eks.
NAF og andre interesseorganisasjoner for bileiere.
Jan Tore avrundet møte med å informere/minne om at orienteringen fra KNBF er ment å gi
møtedeltakerne innsikt om organisasjonen og tilknytting til denne.
Konsekvensutredninger vil styret se på og fremlegge eventuelt som sak for
årsmøtet/generalforsamlingen i 2015.
Velforeningen sto for servering av kaffe og vafler under møtet. Stor takk til denne gjengen
som stiller opp på frivillig basis for oss andre.
Ca. 50 stk deltok på møtet og møtet ble avsluttet ca. 21.15
Referert. Magnar
Styret vil føye til at hvis det er spørsmål om saken så kan de rettes til styret eller daglig leder.
Om vi ikke kan svare, så kan vi be KNBF gi svar. For oss er det viktig at andelshaverne
engasjerer seg i saken og deltar i beslutningsprosessen.

