Til
Medlemsforeninger i KNBF

Invitasjon til

«Båtforeningens dag» på messen «Båter i sjøen»
KNBF inviterer nøkkelpersoner til Norges største flytende båtmesse «Båter i Sjøen» på Aker
Brygge lørdag 3. september. «Båter i Sjøen» arrangeres på Aker brygge i Oslo i perioden 1.4. september. Her vil du kunne se det største tilbudet av båter og båtrelaterte utstyr for
fritidsflåten. I tilknytting til denne messen ønsker KNBF å ha en nyttig og faglig konferanse
tilpasset ledere og styremedlemmer i båtforeninger.
Det kan være spennende, men også utfordrende å lede en båtforening. Her vil du kunne
møte kollegaer til nyttig informasjonsutveksling, faglig påfyll og kompetanseutveksling. KNBF
inviterer for første gang til konferansen.

«Båtforeningens dag» som består av
10:00 – 13:00
13:00 – 13:30
13:30 – 18:00

Foreningskonferanse med 6 spennende tema
Enkel lunsj
Gratis adgang til messen lørdag 3. september

Gratis
Hele arrangementet er gratis.
Målgruppe
Ledere og styremedlemmer i båtforeninger tilsluttet KNBF.
Program
Med 6 spennende tema finner du på neste side.

Oppmøte
Frognerkilen Båtforening sine flotte lokaler, Frognerstranda 2, 10 minutters spasertur fra
messeinngangen på Aker brygge. For de som ikke møter direkte vil det bli felles avgang fra
inngangen til messen kl. 09:45.

Påmelding
Påmelding skjer på epost til: post@knbf.no
Merkes «Påmelding Båtforeningens dag lørdag 3.9» med navn, båtforening, rolle i styret,
epost og telefonnummer til de som vil delta.
Påmeldingsfrist: 25. august.
Bestem allerede i dag hvem som skal delta. Begrenset antall plasser. Førstemann til mølla.
Reise og eventuelt opphold i Oslo dekkes ikke av KNBF.
Har du spørsmål kan du kontakte geir@knbf.no .

«Båtforeningens dag»:

Konferanseprogram:
1. Hvordan håndtere forlatte fritidsbåter - uten å komme i ansvar?
Forlatte båter er gjengangere som problem for båtforeninger landet rundt. Det er en annen
manns eiendom som man ikke kan forføye over som man vil. I dette foredraget tar vi opp
framgangsmåter som kan løse problemet uten å gjøre det større.
Foredragsholder: KNBFs båtadvokat Nils Tangedal

2. Min side –KNBFs nye medlemssystem
KNBF vil gjennom dette systemet tilby et nytt og bedre medlemssystem til båtforeninger og
personlige medlemmer. Et godt og nytt verktøy for båtforeninger til å ha oppdaterte
medlemslister, kurs, møte og påmeldingssystem.
Foredragsholder: Prosjektleder IT Jan Siiger Larsen

3. Ny besiktigelsesdatabase
En enklere måte for vår besiktigelsesmenn til å gjøre korrekte data på besiktiget båt. Noe
som fører til en effektiv og korrekt besiktigelse og som sparer tid for våre besiktigelsesmenn.
Foredragsholder: Prosjektleder IT Jan Siiger Larsen

4. Forholdet mellom forening og medlem - hvilke regler gjelder?
Mellom båtforening og det enkelte medlem oppstår det ofte spørsmål om hva medlemmer
har rett til og hva foreningen kan bestemme. Foredraget tar opp de forskjellige rettslige
tilknytingspunkter mellom forening og medlem, og peker på potensielle problemområder.
Foredragsholder: KNBFs båtadvokat Nils Tangedal

5. Norske Sjø foreningsforsikring
Her vil vi kunne få se en nyttig video med skadesjef Christian Lien i Norske Sjø som snakker
om en kombinert foreningsforsikring tilpasset båtforeninger og bryggeanlegg. En forsikring
som dekker naturskade, havari, støting av båt, tyveri, brann og alle ytre påvirkninger.

6. Båtforeninger på sosiale medier
Vi har vært så heldig å få vår samarbeidspartner og redaktør i Båtens Verden til å gi der et
nyttig lynkurs i facebook, nyhetsbrev og SMs løsninger
Foredragsholder: Redaktør i «Båtens Verden» Vetle Børressen

