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ÅRSMØTET  2012. 
 
SAK 1.   STYRETS BERETNING 
 
FOR PERIODEN 12. MARS 2011 – 24.mars 2012 
 
Oslofjorden Båteierunion(OBU) har ved årsmøtets utgang 57 
medlemsforeninger med ca. 12 137 medlemmer. 
 
Arbeidsprogram 2010 -- 2012 for OBU (se skriv)  
Oslofjorden Båteierunion har opparbeidet et meget positivt samarbeid med våre 
myndigheter. Dette gjelder så vell kommuner, fylkeskommuner, fylkesmenn og 
sentrale myndigheter i hele vårt distrikt. Vi deltar sammen med disse som 
høringsinstans og interesseorganisasjon. Vi jobber kontinuerlig for 
medlemmenes interesser noe som har medført gode tilbakemeldinger. 
 
STYRET / TILLITSVALGTE. 
 
Gjennom perioden har organisasjonen vært ledet av følgende tillitsvalgte.: 
 
 
Formann:  Trond Arvid Larsen 
1 år   Bråtanvn. 5 1440 Drøbak, Vindfangerbukta båtfor. 
   Tlf. 64 93 53 41 Mob:   +47 917 85 745 
   Mail: tro-arvi@online.no 
 
Styremedl.  Einar Korn Heide- Aas 
2 år   Wisbechs gt. 5  3181 Horten, Solviken Båtforening. 
   Tlf:          Mob:  932 15 629 
   Mail: korn@heide-aas.net 



    
Tor Erik Andreassen 

   Skogveien 17 F, 1675 Kråkerøy, Langøya Båtfor. 
   Tlf:            Mob:  975 81 900  
   Mail: tor-erik.andreassen@nav.no 

    
Trond Stenslet 

   Bryggeveien 44a 3470 Slemmestad, Odden Marina 
   Tlf.           Mob : 918 98 475 
   Mail : tstensle@online.no 

 
Ragnar Johansen 

   Vollebergveien 28  - 1621 Gressvik, Gressvik Båtfor. 
    

Tlf: 69328448  Mob:  907 42 017 
   Mail: ragnar.je@fibernett.net 
 

 
 
    
WEB Master/ 
Styremedlem    

Trond Stenslet 
Bryggeveien 44 - 3470 Slemmestad 

   Mobil: 918 98 475 
   Mail:  tstensle@online.no 
 

 
 
Varamenn: 
1 år    

    
Herleif Bjerkeng  
Krokveien 5 - 1570 Dilling, Rygge Båtforening 
Mobil: 907 77 879 

 
   Einar B Kittelsen 
   Vestajordet 15 3218 Sandefjord Lahellefj. Båtfor. 
   Tlf. 33451090    Mob : 959 46 431 
   Mail: einar.b.kittelsen@sfj.bb.no 
 
 
 



 
Valgkomite 

Larsen Roald 95135213 roald.larsen@stdahl.no 

Vindfangerbukta 
Båtforening 

Syvertsen Svein 905 28 782 svein.syvertsen@yahoo.no Gressvik Bf. 
Kristensen Kai 908 63 707 kk@lastebil.no 

Martinsen 

Kjell 
Olav 920 67 234 kjellomartin@gmail.com Rygge Bf. 

Bacher Jon Inge 982 61 746 jib@caa.no Solviken Bf. 
Weber Kjell 913 07 202 k-weber@online.no 

Odden båtforening 

G. Karlsen Eivind 922 55 863 gjkarl2online.no Langøen Båtforening

 
 
Revisorer: Leif Aker Ny  1 år leifaker@broadpark.no  jerpefaret 1 A
       1440 Drøbak Vindfangerbukta Båtfor
  
  Georg Fiane Gjenvalg 1 år Bjørnson Terrasse 302 1531 Moss 
            
       Rygge Båtforening 
 

 
Opplysninger til årsmøte i Oslofjorden Båteierunion: 
 
Vi er litt forsinket med årsmeldingen i år grunnet at vår Advokatforbindelses selskap har 
opphørt. Vi har jobbet frem en ny Advokatforbindelse som heter Advokat.no og som har 
kontorer i Oslo, Drammen, Tønsberg, Drøbak og Stavanger. Kontrakt skrevet.  
Se hjemmesiden vår. 
 
Atlantica båtforsikring har også sagt opp avtalen så vi er på jakt etter en ny forsikringspartner.  
Kom med innspill. 
 
Vi har også jobbet sterkt frem mot årsmøte med Båtens Verden som er et meget flott magasin 
og som vi håper skal bli vårt talerør for våre medlemmer/båtforeninger/Oslofjorden 
Båteierunion. 
 
VB Media som er en del av Båtens Verden vil kun tilby data, webside, administrative 
løsninger, kontingent innkrevning m.m. for våre båtforeninger. Dette er i trå med forslag som 
OBU styret skulle jobbe med frem mot årsmøte i 2012. 
 
Kontrakt er skrevet med Båtens Verden. 6000 medlemmer/21 foreninger i OBU har bestilt 
Magasinet til nå. Første nr. kommer ca 24. mars. Frist for påmelding er 10. mars for første nr.  
Send medlemsliste til meg hvis dere ønsker å få det tilsendt i posten eller til havna. 
Kontrakten er sikret med juridisk bistand slik ar Båtens Verden bare kan bruke adressene til 
utsendelse av magasinet. 
 



Vetle Børresen som er daglig leder kommer på årsmøte og snakker om tilbudet til oss. 
Som dere ser har arbeidsoppgaven verdt store i den siste måneden. Vi jobber med 
forsikringsselskap. 
 
 
SAMARBEIDSPARTNERE.: 
 
RETT OG RIMELIG(byttes ut på grunn av utilgjengelighet og intern diskusjon i firmaet.)                                                                                    
Advokat.no er ny avtale partner. Presentere avtale på årsmøte 2012.   
  
Sjøen for Alle A/S 
Forsikring Båt og Havn Atlantica og Tryg (på hjemme siden) 
Vis sjøvett                                                                             
Foreningen Norske Båtskoler. 
Norsk Spesial Olje. 
Sjøfartsdirektoratet 
Fiskeridirektoratet 
Miljøverndepartementet 
Nærings-og Handelsdepartementet. 
Finansdepartementet 
Direktoratet for Naturforvaltning 
Oslofjordens friluftsråd (på hjemmesiden) 
Fylkesmennene ved Oslofjorden 
Fylkesmennene ved Oslofjorden. 
Alko-Kutt. Klar for sjøen. 
Kommunene ved Oslofjorden 
Kongelig Norsk Seilforening (KNS). 
Kongelig Norsk Båtforbund – distrikt Øst. 
Ettersøksringen  
Båtmagasinet. 
NRK og Presse. 
Ren Marina (på hjemme siden) 
Pura 
Småbåtutvalget region Oslo 
Halden Vassdraget Kanalen (på hjemmesiden) 
Dalsland kanal 
Redningsselskapet (på hjemmesiden) 
 
Fjordkraft (på hjemme siden) 
Båtens Verden – VB Media (kommer på hjemme siden 2012) 
Firma Maritim Media DA (utgiver Båtens verden)-- VB Media Group AS 
 
Oslofjorden båteierunion startet samtaler med de under messa sjøen for alle i mars 2011. 
Siden har det blitt jevnlig møter utover i 2011/12. To avtaler er gjort. 1. Abonnement på 
Båtens verden til en fordelaktig pris og en avtale som direkte er rettet mot båtforeningene. 
Samarbeidsavtale  
 
 
 
 



SEMINAR 
 
Maritim Høstjakt, Fredrikstad 
Årsmøte Oslofjorden Friluftsråd 
 
 
MØTER.: 
 
Styremøte i forbindelse med Årsmøte mars 2011.  
Styremøte i Solviken Båtforening 4. mai 2011 
Møte Solviken Båtforening. Hovedsak: Gjenkjenning av våre havner/sikkerhet. Photo Lift. 
Styremøte Langøen med Hvaler Skjærgård. Besøkte Øra, Søndre Kråkerøy og Øienkilen 
Båtforening. 
Styremøte i Lahellefjorden Båtforening 24. oktober. 
Styremøte 16. november, Skjærhallen. Nasjonalpark Hvaler. V/ Bernt Larsen. Vetle Børresen 
fra Båtens Verden deltok på styremøte. 
Møte med Photo lift i Solviken og på Langøen. Introduksjon for styrene. 
3 møter med Oppgård Båtforening. X-Marina presentasjon: Administrasjons system for 
småbåthavner. Jobbes videre med. 
3 planleggingsmøter med Halden/Dalsland kanal. OBU konvoi 2012? 
Styremøte. 6.desember møte med Jan F Bergman, Leder for Norsk Gjenvinning Metall 
AS(NG). Gjenvinning av båtvrak.  
Kontakt med Hamar Båtforening. Møte før sommeren 2012. 
Formann deltatt på 6 møter i Ren Marina + 1 med Veolia. 
 
Langøen laget et maritimt marked i sin Båthavn i sommer. Et interessant eksperiment. 
 
I tillegg har det vært gjennomført tlf. møter og kommunikasjon via PC. 
Det har vært gjennomført en Spørre undersøkelse i Regi av Atlantica/OBU med liten respons 
fra våre medlemmer. 
 
JURIDISK BISTAND. 
 
Styret har i inneværende periode mottatt 1 henvendelser om bistand. 
 
 
FYLKESMENNENE VED OSLOFJORDEN: 
Høringsdokument om Kystsoneplan for Fredrikstad kommune2011 – 2023. Svarfrist 31.mars. 
Dette vil berøre enkelte av våre båtforeninger! Vi har kun mottatt en henvendelse fra våre 
medlemsforeninger i det aktuelle område, Engelsviken båtforening 
 
 
MILJØVERNDEPARTEMENTET. 
 
OBU er med i styret i Ren Marina som får bevilget prosjekt midler og driftsmidler fra 
Miljødepartementet for 2011 - 2012 ca. 3.2 mill. Fylkes kommunene Oslo, Akershus og 
Buskerud er med i et Prosjekt: Rensing av Indre Oslofjord med tilgrensende vann og 
vassdrag. Småbåtutvalget i Region Oslo og våre medlemmer er involvert i dette prosjektet. 
Rem Marina har utvidet sitt arbeidsområde ut over Oslofjorden opp mot vestlandet i et 
samarbeid med KNBF. 



 
NÆRINGS- OG HANDELSDEPARTEMENTET. 
 
Som det er kjent innføres båtførerbevis fra og med 1.mai 2010 for visse grupper småbåtførere, 
Blant annet de som er født etter 01.01.1980. En ny arbeidsgruppe er nedsatt for å fremlegge 
forslag om kjøreforbud og inndragning av førerbeviset ved grov overtredelse. Blant annet 
kjøring med båt med promille 0,8 og over. Det vurderes også eget sertifikat for hurtigbåter. 
Mange av våre båtforeninger kjører kurs. 
 
OSLOFJORDENS FRILUFTSRÅD.(OF) 
 
Samarbeidspartner i Oslofjorden. Oslofjorden Båteier Union(OBU) var innstilt på en formell 
samarbeidsavtale med OF, men det ble kun en uformell grunnet ulik syn på bøyer og 
overnatting i våre havner. OBU har et vedtak på at det er kun medlemmer som kan overnatte i 
medlemshavner. På årsmøte 2011 ble det bestemt at kun kommunene som har stemmerett 
angående økonomi OF.  
 
KOMMUNENE. 
 
Fortsetter 2011/12Fredrikstad kommune. Høringsdokument for kystsoneplan for Fredrikstad 
/Østfold. 2011 – 2023. Svar frist 31.mars 2011. Borg Hav- Røssvikrenna. Se under 
Fylkesmann og Miljødepartementet. 
 
 
OSLO FYLKESKOMMUNE 
PURA. Vannkvalitet i Bunnefjorden /indre Oslofjord omfatter elver, bekker og ferskvann som 
tilstøter fjorden. OBU er representert. 
 
 
I LANDFØRING AV SPILLOLJE. 
 
Det samme i 2011/12. Se begrunnelse under: Adresse og tlf. nr. er gitt til interesserte 
båtforeninger. 
Oslofjorden Båteierunion har trukket seg fra innsamling av Spillolje. Begrunnelsen for det er 
at vi to år på rad (2009 – 2010) har blitt belastet med kr. 5 500.- og kr. 5 438.- på grunn av 
kjemikalier og bensin i olje leveransen fra innsamlingen. Det fant vi ikke regningsvarende og 
dårlig benyttelse av OBU’s kontingent penger. 
 
ALKOKUTT – KLAR FOR SJØEN. 
 
Vi har et godt samarbeid med AV og TIL året i gjennom også på messa Sjøen for all på 
Lillestrøm 18 til 27.mars 2011. 
Klar for sjøen er et samarbeid mellom.: 
Sjøfartsdirektoratet, Politidirektoratet, Redningsselskapet, Vis Sjøvett, Alkokutt, Norsk 
Seilforbund, Kongelig Norsk Seilforening, Norsk Seilforbund, Kongelig Norsk Båtforbund og 
Oslofjorden Båteierunion. 
 
Målsetningen for Alko-Kutt kampanjen er fokus på risikoen ved kombinasjon av alkohol og 
båt / sjø og bading. Den skal.: 
Øke oppmerksomheten angående faren med promille og båtkjøring. 



Øke oppmerksomheten rundt drukningsfaren med promille. 
Informasjonsmateriell, så som brosjyrer og plakater blir delt ut 
for å avklare kampanjens mål, målgruppe, kjernebudskap, hovedaktiviteter, 
samarbeidspartnere og roller på et overordnet nivå. 
I inneværede periode har det vært delt ut en stor mengde forskjellig matriell/brosjyrer. 
OBU fikk tildelt / delte ut en stor mengde brosjyremateriell under Båtmessen 2011 OBU 
deltar på evaluerings møte hvert år. 
 
 
NORSKE BÅTSKOLER. 
 
OBU har fortsatt avtale med båtskolen. Våre medlemmer har oversikt over den enkelte skole i 
nærmiljøet. 
Alle skolens kurs gir våre medlemsforeninger 15 % rabatt. 
Denne skolen er kanskje spesielt viktig nå som båtførerbevis blir innført for en del av våre 
båtførere. 
. 
 
HAVNEFORSIKRING. 
 
Vi har inngått en Intensjonsavtale om båtforsikring m.m. med Atlantica som også har brakt 
inn Tryg havneforsikring(Langøen). Disse vil introdusere seg selv etter årsmøte og snakke om 
sine forsikringer/goder. Avtalen går ut på en Rabatt 5 % til båtforeningen/5 % til båteier og 
5 % til OBU m.m. Tryg har lansert en isforsikring for havner. Den eneste i sitt slag har det 
blitt fortalt. Noen av våre foreninger har tegnet denne. 
 
 
SAMARBEIDS AVTALEN MELLOM KNBF-øst og OBU. 
 
Samarbeidet utvikles tilfredsstillende. Avtalen ligger der og vil bli fornyet hvis ingen ønsker 
noe annet! 
 
 
GJESTEHAVNS – ORDNINGEN. 
 
Vår gjestehavnsordning har etter OBUs oppfatning og de tilbakemeldinger styret har mottatt 
fortsatt utviklet seg i positiv retning. Det er snakk om gratis overnatting i hverandres havner 
og gjelder hele året. 
Ta kontakt med ansvarshavende i vedkommende havn. 
Husk at det er den enkelte havn som selv bestemmer om en kan slutte seg til ordningen. Dette 
ut i fra kapasitet med videre. 
 
OBUs båtvimpel er inngangsbilletten til gratis gjesteplass. 
 
Det som kan forbedres er: Tydelig stor OBU vimpel i havna og oppslag i vaktbua/klubbhuset 
om ordningen og gjerne med tlf. til havneansvarlig/styre i båtforeningen. Gi råd og fortelle 
om fasiliteter i havn og omhegn. Vi må være klar over at dette er en av fordelene med å være 
med i medlem OBU! 
 
 



ETTERSØKSRINGEN – STJÅLNE BÅTER/MOTORER. 
 
Har ligget rolig i 2011. Fikk en henvendelse fra Sverre Bø, men så ble det stille i Ringen! 
 
SJØEN FOR ALLE A/S. 
 
OBU deltok på STAND under båtutstillingen.: Sjøen for Alle. 
 
Tidspunktet for utstillingen er 18. – 27.mars 2011. 
OBU var blitt tildelt STAND NR. D06 – 26. 
En del nytt brosjyremateriell er under arbeid og som vil bli delt ut på messen. Også materiell 
fra AV og TIL. Klar for sjøen. 
Vi har også fått laget en VEGG med OBU informasjon + ROLL-UP. Vist på årsmøte i fjor. 
Vi samarbeider med Atlantic, AV og TIL og Oslofjordens Friluftsråd på messa. Vi har stand 
ved siden av hverandre. 
 
Styret har vedtatt at det ikke blir stand på Sjøen for alle i år 2012. I stedet vil det bli satset på 
oppsøkende virksomhet i Oslofjorden. En plan på dette vil bli laget etter årsmøte hvor styre 
setter ned en gruppe til å jobbe med dette på begge sider av fjorden. 
 
 
WEBSIDE 
Ny adresse: www.obat.no    
Netconsult Publishing AS som er vår web designer har fungert godt i 2011. 
 
Oslofjorden Båteierunion vil få glede av denne i årene fremover og den vil generere inntekter. 
Den vil også inneholde SMS-mail-pushes til ansvarlig kontakt, båtforening. Lage 
mailgrupper. Dere kan hente selv på OBU’s WEBside. Mer verdi for oss som organisasjon og 
enklere og smartere. Vi ønsker at flest mulig kobler seg opp i mot siden til OBU på sin 
hjemmeside. Ta kontakt med Trond Stenslet Webmaster. 
 
 
 
For styret: 
 
Trond Arvid Larsen 
Leder 
Oslofjorden Båteierunion 
Mail. tro-arvi@online.no Mobil: +47 917 85 745 
www.obat.no  
 


