Reisafjord Båtforening
v/leder Odd Høgbakk
REISAFJORD
10. april 2014

MEDLEMSKAP I KNBF?
Viser til hyggelig henvendelse og oversender som avtalt litt informasjon om det å være medlem av
Kongelig Norsk Båtforbund, hvor siste side er et søknadsskjema vedrørende innmelding.

Organisasjon
Kongelig Norsk Båtforbund (KNBF) har 234 medlemsforeninger og 35.000 medlemmer. Siden 2006 har vi
økt medlemstallet med 16.000. Hver forening er tilsluttet en KNBF-region (Øst / Sør / Vest / Nordvest /
Trøndelag / Nordland / TromsFinnmark) som har eget styre. Sekretariatet i Oslo har 4 ansatte og ledes av
generalsekretæren. Båttinget er forbundets øverste organ og forbundets virksomhet styres av
Forbundsstyret og et arbeidsutvalg.

Båtpolitisk arbeid
Som medlemmer i Kongelig Norsk Båtforbund bidrar dere til at forbundet er blitt en stadig sterkere
interesseorganisasjon for eiere og brukere av fritidsbåter. Dette betyr at vi får bedre muligheter til å
arbeide for viktige båtpolitiske saker, yte bistand til regioner, medlemsforeninger og enkeltmedlemmer, og
forhandle frem fordelaktige tilbud til medlemsforeninger og enkeltmedlemmer:












Vi arbeider for båtfolkets interesser overfor politikere og myndigheter
Høringsinstans for myndighetene i fritidsbåtsaker
Vi taler båtfolkets sak i media
Vi har etablert et gunstig forsikringstilbud gjennom båtorganisasjonenes egen forsikringsordning
Norske Sjø
Vi har inngått en avtale med Fender Marine om en gunstig klubbforsikring som er basert på
båtforeningers forsikringsbehov
Vi arbeider for å ivareta "allemannsretten" og for et trygt og miljøvennlig båtliv
Vi har etablert en besiktigelsesmannsordning som foretar sikkerhetskontroll av båten din, samt en
takstmannsordning
Vi yter gratis juridisk "førstehjelp" gjennom vår advokat
Vi informerer om nytt fra KNBF gjennom båtbladet ”Båtmagasinet”.
Informasjon om Båtforbundets virksomhet er lagt ut på Internett under www.knbf.no
Vi arbeider løpende for å gi medlemmene gode medlemstilbud. Følg med på www.knbf.no

Medlemskap og kontingent
Vi har to typer medlemskap for båtforeninger:


Kollektivt medlemskap; Dette medlemskap gir båtforeningen tilgang til alle foreningsfordeler
og foreningens medlemmer får tilgang til alle våre medlemsfordeler. Alle medlemmer med båtplass i foreningen blir registrert i vårt medlemsregister. Medlemskapet koster kr. 120,- pr. medlem
pr. år. Foreningen belastes med samlefaktura en gang pr. år. Til sammenligning betaler personlige medlemmer kr. 350,- i medlemskontingent pr. år. Av kontingenten går noe til dekning av kostnadene til medlemsbladet “Fritidsbåten”, som utgis i samarbeid med “Båtmagasinet” og en del
overføres til regionene.
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Foreningsmedlemskap; Dette medlemskap gir båtforeningen tilgang til alle foreningsfordeler.
Ingen medlemmer blir registrert i vårt medlemsregister og disse får følgelig ikke tilgang til våre
medlemsfordeler med mindre de tegner et personlig medlemskap til kr. 350,-. Medlemskapet
koster kr. 50,- pr. medlem pr. år.

Blant våre medlemsfordeler nevner vi:
Til Båten


Båtforsikring
Gunstig tilbud gjennom KNBF’s egen forsikringsordning NORSKE SJØ. Meget konkurransedyktig. Forsikring bestilles på www.norskesjo.no. Velg Premiekalkulator.



Sikkerhetsbesiktigelse
av din båt og motor til medlemspris (500,- + reise kr. 3,65 pr. km). Ikke-medlem 750,- + reise).
KNBF har over 100 besiktigelsesmenn over hele landet. Se www.knbf.no for mer informasjon.



Juridisk ”førstehjelp”
(inntil 1 time gratis) av vår båtadvokat hvis du har et båtjuridisk problem.



KNBF Båtlån
tilbyr gunstig båtfinansiering inkl. gratis sikkerhetsbesiktigelse av båt. Tilbud på fås på
www.elcon.no.



Hansen Protection
12 % medlemsrabatt på båtkalesje (båtputer og – stoler). Se www.knbf.no.



O. B. Wiik
Medlemsrabatt på presenning og opplagsutstyr. Se www.knbf.no.

Båtelektronikk


ProNav AS
Medlemsrabatt på utvalgte kampanjeprodukter som plottere og VHF. Se www.knbf.no.

Båtlitteratur


Maritim nyhetsinformasjon
på www.knbf.no. Du kan abonnere på nyheter til din e-post.



Medlemsrabatt på ”Båtmagasinet”
Rabatt på ”Båtmagasinet” – 15 nummer til prisen av 12 kr. 698,-. Se www.knbf.no.



KystAtlas/KystKart
Medlemsrabatt på 20 %. Bestilles på http://www.knbf.no/kystatlas.php.



Norsk Familieøkonomi
50 % medlemsrabatt på medlemskap. Se www.knbf.no.



Flyt Forlag
10 % rabatt på alle bøker og fri frakt. Se: http://knbf.no/archives/2011/11/knbf_rabatt_hos.php



Havneboka
Medlemspris på praktverket ”Havneboka1 + 2”. Les mer på: http://knbf.no/klann.php

Sikkerhet


Brannsikring i båt
30 % medlemsrabatt på brannampull fra Bonpet. Se http://knbf.no/brannslukker.php.



TTRAKK sporingssystem
Til medlemspris. Se http://knbf.no/trakk.php.

Båtklær


KNBF Medlemsartikler
Mange gavetips! Se http://www.knbf.no/medlemsartikler.php for mer informasjon.
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Holebrook
Maritime fritidsklær til medlemspris (20 % rabatt). http://www.knbf.no/holebrook.php.

Annet


KNBF Båtskole
Rabatt på Båtfører- og VHF-kurs (kjørt av KNS, Bygdøy). Se http://knbf.no/baatskolen.php
Rabatt på ”Den store norske Båtførerprøven” (elektronisk versjon). Se
www.knbf.no/baatforerproven.php



Leiebil fra Hertz
i Norge og Europa med KNBF- rabatt. Mer info på http://www.knbf.no/hertz.php.



STATOIL MasterCard
Gratis og 30 øre rabatt pr. liter drivstoff til båt og bil det første året. Deretter 15-36 øre rabatt pr. liter avhengig av uttak pr. år. Mer informasjon på http://www.knbf.no/statoil.php.



Rica-avtale
Samarbeidsavtale med Rica-hotellene til fordelaktige medlemspriser. Se www.rica.no .

Blant våre foreningsfordeler nevner vi:


Momskompensasjon
KNBF hjelper deg med råd og veiledning.



Juridisk ”førstehjelp”
(inntil 1 time gratis) av vår båtadvokat hvis du har et båtjuridisk problem.



Informasjonsbrev til foreningen
Siste nytt, forbundsinformasjon og interessante linker. Direkte til båtforeningens e-postadresse.



Nyhetsmater på foreningens web
KNBF tilbyr alle medlemsforeninger gratis nyhetsmater på foreningens hjemmeside. Dette er et
meget godt virkemiddel for å få alle medlemmer til regelmessig å sjekke foreningens web.



Norske Sjø foreningsforsikring
Vi har inngått en avtale med Fender Marine om en gunstig klubbforsikring som er basert på
båtforeningenes totale forsikringsbehov. Forsikringsordningen er bygget opp i moduler og kan
tilpasses en hver båtforening uansett størrelse og beliggenhet. Ut fra forbundets
solidaritetsprinsipp vil premierabattene være de samme for alle foreninger uavhengig av
foreningens størrelse og forsikringsbehov. Kontakt Fender Marine for mer informasjon og tilbud
på telefon 5555 1660.
Denne avtale erstatter den tidligere Gjensidige-avtalen.



KNBF Bryggeavtale
KNBF har inngått meget fordelaktig avtale med Ørsta Marina Systems AS om levering av brygger
og tilbehør til våre medlemsforeninger. Denne avtale innebærer også hjelp til alt som har med
prosjektering å gjøre, inkludert formalia i henhold til plan- og bygningsloven. KNBF har 20 % på
stål/trebrygger, 15 % på betongbrygger, 33 % på prosjekteringstjenester og 10 % på montering.
For mer informasjon se http://www.knbf.no/Orsta_knbf_halvside_ny.pdf.



KNBF Havndatasystem
For å effektivisere administrasjon av båtforeninger har KNBF inngått avtale med AK Data Kleven
om levering av komplett system for håndtering av alle funksjoner knyttet til foreningsarbeidet.
Hovedfunksjoner i dag er ajourhold av medlemsmassen, disponering av båtplasser,
administrasjon av vaktordning, vinteropplag og all tilhørende fakturering, purringer og behandling
av innbetalinger. KNBF har inngått en uslåelig pris på dette skreddersydde programmet, som
passer best for mellomstore og større foreninger. Se mer informasjon på
http://www.knbf.no/havndata.php.



Rabatt på havneskilt
KNBF har inngått en ny samarbeidsavtale med Beck Trading, Danmark, som gir medlemsforeninger 22 % rabatt på ledige/opptattskilt til båthavna. Se mer informasjon på
http://knbf.no/archives/2010/09/ny_medlemsforde_4.php .
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Bunker Oil
Medlemsrabatt på kr. 1,25 i pr. liter diesel til båt og tilsvarende avtale til foreningens egen pumpe.
Mer informasjon finner du på http://www.knbf.no/bunkeroil.php.



STATOIL MasterCard Gratis
og minimum 30 øre rabatt pr. liter drivstoff til foreningens egen pumpe. Statoil er også behjelpelig
med installasjon av pumpe. Mer informasjon finner du på http://www.knbf.no/statoil.php.



KNBF Båtskole
bistår medlemsforeningene med å arrangere egne kurs som båtførerprøven, VHF m.fl. Vi har aktuell kurslitteratur. Vi har nylig inngått samarbeidsavtale med Norske Båtskoler om kursvirksomhet over hele landet. Kontakt sekretariatet for mer informasjon på 2235 6800.



Råd og veiledning
KNBF bistår medlemsforeninger med maritim veiledning etter behov.

Ditt medlemskap i KNBF bidrar til å styrke den eneste landsomfattende interesseorganisasjonen for eiere
og brukere av fritidsbåt. Det gjør oss bedre i stand til å legge press på politikere og myndigheter i viktige
saker for båtfolket. Derved ivaretar KNBF også DINE interesser!
Det er medlemsforeningene og personlige medlemmer som danner grunnfjellet i forbundet. Saker og
synspunkter fra foreninger og medlemmer som man ønsker behandlet, spesielt eller generelt, er en viktig
del av vårt arbeidsområde. Kontakt din region, eller sekretariatet direkte, hvis dere har saker som ønskes
fremmet gjennom vår organisasjon.
Vi står til disposisjon hvis dere har behov for ytterligere informasjon. Dere er selvfølgelig hjertelig
velkommen til å besøke vårt sekretariat i Vågebyveien 23, eller ringe oss på telefon 22 35 68 00.
Undertegnede treffes på mobiltelefon 954 90 900, eller dere kan benytte vår fax 22 35 68 11. Hvis dere
har tilgang til Internett er vår e-post: post@knbf.no, og våre hjemmesider finner dere på www.knbf.no.

Med vennlig hilsen
Kongelig Norsk Båtforbund

Endre Solvang
Ass. generalsekretær

Vedlegg:

Diverse informasjon
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