KOLLEKTIVT MEDLEMSKAP
I BÅTFORBUNDET

• Innflytelse
• Bistand
• Foreningsfordeler
• Medlemsfordeler

Båtforbundet er en viktig
aktør i norsk båtliv. Vi har fått meget
god hjelp i den daglige kampen mot
“overmakten” (offentlig regelverk og byråkrati).
Samarbeidet med KNBF er svært godt
– vi bidrar til felleskapet og høster
verdifullt tilbake.”
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Sammen er vi sterkere!

HVA GJØR VI?

Kongelig Norsk Båtforbund (KNBF) eller Båtforbundet er
båtfolkets eneste landsdekkende interesseorganisasjon.
Båtforbundet har ca. 30.000 medlemmer og 190
medlemsforeninger og er i fin vekst. Virksomheten er delt
i 6 regioner; Øst – Sør – Vest – Midt-Norge – Nordland
og Troms/Finnmark. Båtforbundet har sekretariat i Oslo
med 4 ansatte.

Båtforbundet yter alle medlemmer service i form av
medlemsrabatter, maritime nyheter, maritim rådgivning
og juridisk bistand. Vi taler båtfolkets sak i media og
overfor landets politikere, departementer og direktorat.
Vi ivaretar også båtfolkets interesser i internasjonale fora.
Vi støtter den enkelte medlemsforening i lokale saker og
konflikter.
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HVA ER BÅTFORBUNDET?

Båtforbundet har gjort en glimrende
jobb med momskompensasjon til
båtforeninger og utbetalt samlet mer
enn 1,5 millioner kroner. Vår forening
mottok hele 145.000. Vi er også godt
fornøyd med det arbeidet regionen vår gjør
for båtfolket i Oslofjorden. Vi håper at
flere etter hvert forstår det
og melder sine foreninger inn.”

FORENINGSFORDELER
MOMSKOMPENSASJON

NYHETSBREV TIL FORENINGEN

KNBF hjelper deg med råd og veiledning.

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

JURIDISK FØRSTEHJELP
1 time gratis hos vår båtadvokat hvis du har et
båtjuridisk problem.

KNBF HAVNDATASYSTEM
Effektiv administrasjon av båtforeninger. Komplett
system for håndtering av alle funksjoner knyttet til
foreningsarbeidet. Se mer informasjon
på www.knbf.no/havndata.php.

KNBF KLUBBFORSIKRING
Avtale med Fender Marine om en gunstig klubbforsikring som er basert på båtforeningenes totale
forsikringsbehov. Bygget opp i moduler som kan
tilpasses enhver båtforening uansett størrelse 		
og beliggenhet.

KNBF BRYGGEAVTALE
Meget fordelaktig avtale med Ørsta Marina Systems AS
om levering av brygger og tilbehør til våre medlemsforeninger. Innebærer også hjelp til alt som har med
prosjektering å gjøre.

RÅD OG VEILEDNING
KNBF bistår medlemsforeninger med maritim
veiledning etter behov.

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

Les mer på www.knbf.no

Sammen er vi sterkere!

GJENNOM OSS KAN
BÅTFORENINGEN:
•
•
•
•
•

Delta i et regionalt felleskap av båtforeninger.
Få faglig bistand i lokale konflikter.
Fremme saker vi skal arbeide for.
Få momskompensasjon.
Få nyttige verktøy i driften av foreningen.
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Båtforbundet jobber politisk inn mot ulike maktsentra
i samfunnet og taler båtfolkets sak. Viktige samarbeidspartnere er stortingspolitikere, statssekretærer, ledere
og saksbehandlere i departementer og direktorat.
De viktigste er Nærings- og Handelsdepartementet,
Fiskeri- og kystdepartementet, Sjøfartsdirektoratet og
Kystverket. Båtforbundet er aktive i media for å tale
båtfolkets sak og påse at myndighetene også ivaretar
båteierens og båtforeningenes interesser. Medlemsforeningene holdes regelmessig orientert gjennom
månedlige nyhetsbrev.
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HVORDAN JOBBER VI?
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Båtforeningen har benyttet forbundet
som en viktig medspiller og støttespiller
for utarbeidelse av internt regelverk
og prosedyrer. Dette har direkte nytteverdi
for våre medlemmer. Samarbeidet fungerer
ypperlig og båtforbundet får mye igjen
for kontingenten.”

MEDLEMSFORDELER
BÅTFORSIKRING

ICE BREDBÅND

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

50 % medlemsrabatt på bredbåndspakke første år.

SIKKERHETSBESIKTIGELSE

NORSK FAMILIEØKONOMI
50 % medlemsrabatt på medlemskap.

TELENOR MARITIME RADIO

Av din båt og motor til medlemspris kr 500,- + reise
kr 3,65 pr. km. Ikke-medlemmer 750,- + reise. KNBF har
mer enn 100 besiktigelsesmenn over hele landet.

60 % rabatt på VHF Lisens første år og 22 % rabatt
på VHF Lisens Plus.

JURIDISK ”FØRSTEHJELP”

12 % medlemsrabatt på båtkalesje, båtputer
og båtstoler.

1 time gratis hos vår båtadvokat hvis du har et båtjuridisk
problem.

HANSEN PROTECTION

O.B. WIIK
Inntil 20 % medlemsrabatt på båtpresenning
og opplagsutstyr.

Les mer på www.knbf.no

Sammen er vi sterkere!

LOUD AND CLEAR

TO TYPER MEDLEMSKAP
1. KOLLEKTIVT MEDLEMSKAP
• Foreningsfordeler
• Medlemsfordeler
• Kr. 120,- pr. medlem pr. år

Kontingentsatser pr. 2011

2. FORENINGSMEDLEMSKAP
• Foreningsfordeler
• Kr. 50,- pr. medlem pr. år

HVORFOR BLI MEDLEM?
• Båtforeningen får verdifull sentral støtte og bistand
i lokale saker.
• Båtforbundet betyr større trygghet for medlemsforeningene.
• Båtforeningen får innflytelse ved å delta
i organisasjonsarbeidet.
• Båtforbundet taler båtfolkets sak i media og overfor
politikere og byråkrater.
• Båtforbundet fungerer som arena for dialog
og felleskap båtfolk i mellom.
Dette er bare noen argumenter for å støtte vårt arbeid.
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Blir du
med i fellesskapet?

Båtforbundet står for et meget
verdifullt båtpolitisk felleskap. Det er dette
som er selve limstoffet båtforeningene
i mellom. Vi arbeider alle for samme sak
– å legge til rette for et godt og
sikkert fritidsbåtliv. Båtforbundet styres av
medlemsforeningene, som alle har en
sentral plass og utøver innflytelse
i regionens arbeid.”

KONGELIG NORSK BÅTFORBUND
Vågebyveien 23, 0569 Oslo
Telefon: 22 35 68 00
E-post: post@knbf.no
www.knbf.no

Sammen er vi sterkere!

