VEDTEKTER FOR RØYKSUND BÅTFORENING
§1.

Foreningen har til formål å samle båtinteresserte, for å ivareta medlemmenes felles
interesser for båt, motor, havneanlegg, friarealer, fri ferdsel på sjøen, og andre
forhold knyttet til ovenstående.

§2.

Foreningen er åpen for alle båtinteresserte. Innmelding skjer via foreningens
nettsider og må godkjennes av styret.

§3.

Foreningen har et styre på 7 medlemmer. Leder, Nestleder, Sekretær,Kasserer,
Havnesjef, havneassistent og styremedlem/ansvarlig klubbhus. Det er 2
varamedlemmer til styret.
Kompensasjon til styremedlemene behandles på årsmøtet.

§4.

Årskontingenten som hvert år fastsettes av årsmøtet, betales innen forfallsdato i
henhold til faktura. Året regnes fra 1. Januar. Medlemmer som ikke har betalt
årskontingent til rett tid, kan av styret utelukkes fra foreningen. Kontingenten og
foreningens øvrige inntekter, for eksempel bryggeleie, utleie av klubbhus, skal i første
rekke brukes til vedlikehold, utbygging av foreningens aktiva samt administrasjon.
Eventuelt overskudd settes i bank og disponeres av styret som står til ansvar overfor
årsmøtet. Det vil bli lagt til et fakturagebyr på kr 50 pr. papir faktura. (Oppdatert
13.03.2019 etter åsrmøte)

§4b

Det er mulighet for å melde seg inn i foreningen som støttemedlem. Med
støttemedlem menes et medlem som betaler en redusert medlemskontingent til
foreningen. Støttemedlemmet kan leie klubbhus, og delta på foreningens
arrangementer på lik linje som et vanlig medlem. Et støttemedlem kan ikke stå på
ventelistene på tildeling av båtplass, har heller ikke stemmerett på årsmøter eller
ekstraordinære årsmøter. Kontingenten fastsettes av årsmøte.
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§5a.

Årsmøtet avholdes hvert år innen utgangen av mars måned, og forslag som ønskes
behandlet på årsmøte må være styret i hende innen utgangen av februar måned.
Innkalling til årsmøte skal skje i løpet av januar måned.
Årsmøtepapirer sendes medlemmene snarest etter fristens utløp.
Dagsorden:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Godkjenning av innkalling
Godkjenning av dagsorden
Valg av 2 personer til tellekorps.
Valg av 2 vitner til å underskrive årsmøteprotokoll.
Opprop for fastsettelse av stemmetall
Årsberetning
Regnskap og revisors beretning
Innkomne forslag. Saker som ønskes behandlet på årsmøtet må være styret i
hende innen utgangen av februar måned.
9. Budsjett og fastsetting av kontigent
10. Valg.
10.1
Valg av styre. Styrets Leder velges av årsmøte for 1 år. Styrets øvrige
medlemmer og varamedlemmer velges av årsmøtet for 2 år.
Styret velger selv Nestleder. Av styret utgår vekselvis 3 og 3 medlemmer hvert
år i tilegg til Lederen, og av varamedlemenne utgår 1 hvert år.
Styret og varamedlemmer kan gjenvelges.
10.2
Det skal velges tre medlemmer til valgkommite, med funksjonstid på ett år.
Valgkomite kan nomineres blant alle valgbare medlemmer, herunder
fratredende styremedlemmer. Ved alle valg har de fratredende rett til å frasi
seg gjenvalg for så lang tid som de har fungert i styret.
10.3
Valg av eventuelle komiteer. (Arrangementkomite ”følger ” bryggene.)
10.4
Valg av 2 revisorer for 2 år.
§5b.

Ekstraordinert årsmøte innkalles dersom styret eller 2/3 av medlemmene forlanger
det. Dette innkalles ved minst en ukes varsel.

§6.

Årsmøtet kan med alminnelig flertall melde foreningen inn eller ut av et forbund eller
landsforening.

§7.

Styret har fullmakt til å ta opp lån i tilknytning til vedlikehold og utbygging av
forningens aktiva. Beløpet begrenses oppad til kr. 50 000.
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§8

Medlemmer som ved sin opptreden vekker anstøt eller virker fornærmende,
misbruker foreningens standard eller merker, kan av styret ekskluderes. Appell kan
rettes til årsmøtet som har den avgjørende myndighet.

§9.

Nye medlemmer som får båtplass, betaler til foreningen en innmeldingsavgift /
engangsavgift ,medlemslån, depositum for utriggere etter gjeldende satser på
tildelingstidspunktet, samt årlig bryggeleie og kontigenter. Se vedlegg. Tildeling av
båtplass skal foregå etter ansiennitetsprinsipper etter innmeldt dato i båtforeningen.
Medlemmer setter seg opp på hvilke lengde uteriggere som de ønsker å stå på
venteliste for. Ubenyttede båtplasser går tilbake til foreningen etter 2 år. Eventuelle
dispensasjoner behandles av styret. (Oppdatert 13.03.2019 etter årsmøte)

§10.

Rampe for sjøsetting av båter er kun tilgjengelig for foreningens medlemmer.
Rampen kan bli sperret av vinterlagrede båter på land.

§11.

Statutter for Æresmedlemmer.

§12.

Utmelding av foreningen må skje skriftlig innen utgangen av kalenderåret.

§13.

Forandring av disse vedtekter kan kun skje på ordinært årsmøte.

§14.

Oppløsning av foreningen kan kun skje ved vedtak på ordinært årsmøte etter at
saken har vært utsendt til medlemmene med innkalling. Vedtaket om oppløsning må
ha 2/3 flertall. Reversering av oppløsningsbeslutning krever simpelt flertall.
Ved oppløsning skal det velges et avviklingsstyre etter vedtektenes bestemmelse om
styre, med ansvar for foreningens anliggende frem til endelig avvikling finner sted,
derunder for den praktiske likvidasjon av foreningen. Vedtektenes øvrige
bestemmelser får også tilsvarende anvendelse under avviklingen.
Foreningens eiendeler og rettigheter skal overføres til, eller fordeles mellom en eller
flere lokale foreninger med samme eller lignende formål, til benyttelse ved oppnåelse
av slike formål, etter årsmøtets nærmere bestemmelse. Finnes det ved oppløsningen
ingen aktuelle eller villig slik mottaker, skal klubbens eiendeler tilføres samme eller
liknende formål etter nærmere bestemmelse av KNBF. Foreningens eiendeler eller
rettigheter kan i intet tilfelle tilfalle eller utdeles til foreningens medlemmer eller
andre enkeltpersoner.

§15
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Skulle det oppstå tvil eller uklarheter omkring forståelsen eller praktiseringen av disse
vedtekter, skal den forståelse som fastslås av KNBF legges til grunn.

§16

Røyksund Båtforening registrerer følgende personopplysninger om sine medlemmer;
Navn, Adresse, mobilnummer, epost-adresse og båtplass, og deler disse
personopplysningene med Kongelig Norsk Båtforbund, heretter benevnt med KNBF.
(Her kan man hvis man ønsker, bare dele adresse-informasjonen med KNBF, da dette
er minimum som KNBF må ha registrert) Dette gjøres for at Røyksund Båtforening
skal kunne bruke KNBF`s web-baserte havneadministrasjons og medlemssystem, slik
at alle medlemmer kan få tildelt medlems nummer og dra nytte av alle KNBF sine
medlemsfordeler. Hvis det ikke er ønskelig at personopplysninger deles, må dette
meldes skriftlig ifra til Røyksund Båtforening. Røyksund båtforening kan bruke
person-opplysningene nevnt ovenfor på styrings programmer og oppslagstavler.
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