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Problemfritt Båthold 
 
Styret i BAVARIAKLUBBEN-Rogaland har i 2017 hatt følgende sammensetning: 

 

Leder    Frode Sjøthun 

Nestleder   Torbjørn Rieber Askeland 

IT/NMF   Kenneth Sola 

Styremedlem Motor  Alf Terje Skjæveland 

Styremedlem Seil  Roy Haugeberg 

Møtevirksomhet 
Styret har hatt 5 formelt innkalte styremøter, foruten uformelle arbeidsmøter og e-postutvekslinger. 

Medlemmer 
Medlemmer i BAVARIAKLUBBEN-Rogaland 

pr.27.02.2018 (2017 i parentes): 

✓ Bavaria Seil  : 52 (54) +5 og -7 

✓ Bavaria Motor : 5 (5) 

✓ TOTAL  : 57 (59) 

Veien videre for klubben vår – fra årsmøtet  
Fra PROTOKOLL: 

o StyreWeb – Medlemsregister, Fakturering, Regnskap, utnytte muligheter etc. 

o Hjemmeside og Facebook 

o Felles Bavariatreff for motor og seilbåter 

o Få til temakvelder/møter for medlemmene som fremmer interesse og gir medlemmene 
nytteverdi av medlemskapet. Eksempler på dette er: Opp/Ned på en dieselmotor, Pleie av 
løpende og stående rigg, Seil, Kalesjer, Spray Hood, Puter, Tepper, Utvendig behandling, etc. 

Klubbens nyheter legges ut på hjemmesidene 

www.BAVARIAKLUBBEN-Rogaland.no. 

Hjemmesidene er klubbens informasjonsside, vi 

oppfordrer alle våre medlemmer å benytte 

muligheten til å oppdatere seg på klubbens drift 

og aktiviteter. 

 

HUSK Å MELDE FRA OM ENDRINGER I 

KONTAKT INFORMASJON! 

http://www.bavariaklubben-rogaland.no/
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BKR er registrert med org. nr. også i 

Frivillighetsregisteret 
BAVARIAKLUBBEN-Rogaland er registrert i 
Brønnøysundregistrene. Enhets- og Frivillighetsregisteret. 

Organisasjonsnummer: 913 66 5155. 
Vi er i tillegg tilknyttet Norsk Tippings grasrotandel. 

Se regnskap 2017. 

StyreWeb – Medlemsregister, Fakturering, 
Regnskap, Utnytte muligheter etc. 
Gjennom vår avtale med StyreWEB har vi en god løsning og klubben har nå god oversikt over sin 
medlemsmasse, inn- og utgifter, regnskap og budsjett. Nye muligheter utvikles av StyreWeb. 

Ved fakturering velger vi fortsatt ikke å benytte KID nummer på våre fakturaer. Ønske om å spare 
kost. Avtalen med Norsk Maritimt Forlag AS (SEILmagasinet, Seilas og Båtliv) fungerer veldig bra i 
vårt register, men driftsselskapet til NMF har slitt med å få til riktig fakturering. Dette har skapt 
masse arbeid for å få etablert enhetlige lister med påfølgende riktig fakturering med etterslep. Siste 
utgave i 2017 og utgaver så langt i 2018 var riktig. 

Husk å benytte ditt abonnementsnummer overfor NMF å få fullt utbytte av ditt abonnement. 

Regnskaps oversikt gjennom StyreWEB er oversiktlig og god. Se ellers Regnskap. 

Medlemskort 
Mange fordeler med Gnist Medlemskort: 

✓ Medlemskort automatisk synlig når kontingent er betalt 

✓ Alltid tilgjengelig via app og nettleser 

✓ Oversikt over rabattavtaler 

✓ Rabattkoder for netthandel 

✓ Foreningen får eget design og logo på medlemskortet 

✓ Alt arbeid knyttet til administrasjon av medlemskort forsvinner 

✓ Stor kostnadsbesparelse (Hvis vi hadde hatt. 😊) 
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Hjemmeside & Facebook 
Vi oppfordrer våre medlemmer (følgere) å benytte vår hjemmeside og Facebook. 

Her deler vi informasjon. Del gjerne deres historier/ spørsmål/ kommentarer på vår Facebook. 

På Facebook har vi nå 188 (167) følgere. 

Få overført så mange medlemmer som mulig 
Det er god oversikt over hvem som er med i vår nye klubb, men ytterligere informasjon må gis til 

dem som ikke er kommet over. 

Når det gjelder Bavaria motorbåt eiere har vi fått noen medlemmer, men potensialet er større. 

Nye solgte båter i Rogaland blir registrert som nytt medlem i BAVARIAKLUBBEN-Rogaland. Dette 
skjer nå gjennom ny vestlandsforhandler – Flow Marine AS – for både Bavaria seil- og motorbåter. 

Ved salg av brukte Bavariabåter – hvor disse er kunder fra Rogaland – skal Flow Marine AS 

formidle kontaktinfo. 

La oss diskutere en vervekampanje med premier. 
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Felles Bavariatreff for motor- og seilbåter 
Bavariatreff 2016 ble arrangert på Skartveit gjestehavn helgen 26.-28.august. 10 Bavaria Seil- og 
Motorbåter. 26 personer deltok på treffet - som ble godt ivaretatt av vertskapet på Skartveit 
gjestehavn. En flott helg for deltakerne. Takker Ådne Mauritzen for organiseringen av treffet. 
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Temakveld/ møter 
Styret arrangerte temakveld hos: 

✓ Båtteknikk AS – 21.mars 2017. Opp/ned på en diesel motor. Presentasjon fra Båtteknikk AS 
distribuert via e-post. 

✓ Ryfylke Friluftsråd – 30.mai 2017. Hva er Ryfylke Friluftsråd? Deres virke og friluftsområder 
– i tekst og bilder. 

   

Samarbeidspartner 
Ingen nye Samarbeidsavtaler i 2017: 

✓ Best Marin, Hundvåg. Samtaler pågår. 
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Nyheter/fordeler til medlemmer på nett 
Noen medlemsfordeler: 

✓ Båtteknikk AS gir alle BAVARIAKLUBBEN-Rogaland sine medlemmer 10% rabatt på deler. 

✓ ABC Båt tilbyr vinterlagring til medlemspriser. 

✓ Hommersåk Seilmakerservice AS tilbyr rabatterte medlemspriser. 

✓ Farvannsbeskrivelsen Den norske los er et oppslagsverk og et viktig hjelpemiddel både før, 
under og etter seilasen. Bøkene er en informasjonskilde som inneholder blant annet kart, 
losskisser, seilingsanvisninger for skipsleier, opplysninger om farvannet, havner, 
anløpssteder, ankerplasser, distansetabeller med mer. Viktig informasjon om vær, vind og 

tidevannsstrømmer er også å finne. Disse bøker kan lastes (lovlig) ned fra klubbens nettside. 

✓ Publikasjonen «Tidevannstabeller for den norske kyst med Svalbard» er gratis tilgjengeleg 
for nedlasting (lovlig) i pdf-format. 

✓ Abonnement gjennom Norsk Maritimt Forlag AS med magasiner som SEILmagasinet, 
Seilas og Båtliv inkludert i kontingent. 

✓ W-Yacht gir alle BAVARIAKLUBBEN-Rogaland sine medlemmer 10% rabatt på utstyr fra bl.a 
Garmin, Raymarine, Sleipner, Anchorlift, etc, 10% rabatt på SailRacing seiltøy og klær, 
20% rabatt på reparasjonsarbeider på gelcoat, teak og annet arbeid som kan utføres av W-
Yacht og 20% rabatt på monteringsarbeid. 
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Bavaria Båt Norge AS 

Ærespris og salgsrekord 

26. januar, 2018 

I en kåring arrangert av Bavaria Yachts i Düsseldorf med forhandlere fra hele verden samlet, ble Bavaria Båt Norge AS ved 

eier og leder Lars-Erik Solvang tildelt æresprisen «Honorary Award». 

Begrunnelsen som ble gitt var importørens dedikerte og seriøse innsats i over 15 år, ukuelige arbeid for å stadig gjøre 

produktene bedre, et topp motivert og serviceinnstilt team samt verdensledende utstillingslokaler med 15 nye Bavaria båter 

permanent utstilt. 

-Det er en stor ære å motta denne prisen fra en ledende aktør som Bavaria Yachts. Det viser at vår innsats blir satt pris på, og 

jeg er stolt over teamet mitt i Norge med flinke ansatte på hvert sitt område, sier Lars-Erik Solvang. 

Turen til Düsseldorf ble kronet med tidenes Bavaria salg allerede på messens første dag. Salgssjef Claes Eliasson solgte som 

første forhandler i verden et eksemplar av det nye flaggskipet BAVARIA R55 FLY. Dette er en yacht som tar Bavaria inn i et 

nytt marked og hadde premiere i Düsseldorf. Den heldige kunden er godt kjent med båtlivet, dette blir deres fjerde Bavaria. 

Båten leveres fra Leangbukta i sommer og blir å se på Båter i sjøen messen 2018. 
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