HALSA BÅTFORENING
Stiftet 4. Oktober 1986
VEDTEKTER
§1

NAVN OG FORMÅL

§ 1.1 Foreningens navn er Halsa Båtforening (HBF)
§ 1.2

Halsa Båtforening har til formål og
• arbeide for godt båtmiljø og friluftsliv på sjøen
• bygge og vedlikeholde en sikker båthavn med opplagsplasser og klubbhus
• bidra til kunnskap om sjøvett, sikkerhet, kystkultur og maritimt miljøvern
• ivareta medlemmenes og allmenhetens interesser og rettigheter til bruk av
skjærgården og havet som rekreasjonsområde.
• samarbeide med andre private organisasjoner og offentlige myndigheter fil
fremme av båtlivets og båtfolkets interesser.

§ 1.3

Halsa båtforening fraskriver seg et hvert erstatningsansvar for skade eller tap som
oppstår på personlige eiendeler og båter under transport eller opplag på foreningens
område.

§ 1.4 Foreningens formål er ikke-økonomisk. Eventuelle overskudd på økonomiske
aktiviteter kan bare avsettes til fremtidig oppfyllelse av foreningens formål, eller
• disponeres utenfor foreningen til tilsvarende formål - i regi av KNBF eller
annen båtforening tilknyttet KNBF, og som er registrert i
Frivillighetsregisteret.

§2

MEDLEMSKAP

§ 2.1

Alle personer over 16 år kan bli medlem av Halsa Båtforening.
Søknad sendes styret på fastsatt skjema.
Medlemskapet følger kalenderåret.
Medlemskap er en forutsetning for tildeling av båtplass.
Alle medlemmer har stemmerett.

§ 2.2

Medlemmene har generell plikt til å følge opp vedtak som treffes av foreningens
styrende organer, samt overholde avtaler/reglementer fastsatt i samsvar med
foreningens vedtekter.

§ 2.3

Hvert medlem er forpliktet til å holde seg à jour med hensyn til vedtekter og
reglement som til enhver tid gjelder for foreningen.

§ 2.4

Styret - eller den det bemyndiger, har rett til å si opp medlemskap og/eller bortvise
båter for eierens regning, dersom medlemmet ikke oppfyller de krav som er pålagt
eller på annen måte opptrer i strid med foreningens vedtekter og reglement.
Vedkommende medlem kan anke slik avgjørelse inn for første årsmøte, som ved
alminnelig stemmeflertall avgjør saken.

§3

KONTINGENT, HAVNEAVGIFT OG BRYGGEPLASS

§ 3.1

Medlemskontingenten fastsettes av årsmøtet for kommende år, og skal være betalt
innen 1. mars.

§ 3.2

Bryggeplass og havneavgift beregnes ut fra båtplassens bredde og uteliggers lengde
og må til enhver tid tilpasses foreningens økonomi. Prisene fastsettes av årsmøtet.
Eventuell kontingent til KNBF skal være inkludert i havneavgiften.

§ 3.3

Bryggeplass kan arves til foreldre, ektefelle/samboer eller barn etter arverettslige
regler.

§ 3.4

Innmeldingsavgift og avgift for korttidsleie fastsettes av styret og betales
forskuddsvis. Gebyrer for bruk av havna, gjestebrygga, servicebygget, strøm fastsettes
av styret.

§ 3.5

Ved purring av kontingent, havneavgift o.l. tilkommer purreomkostninger. Manglende
betaling kan medføre bortvisning fra havna og tap av medlemskap.

§4

HAVNA

§ 4.1

Den som ønsker å ha plass for sin båt i Halsa Båtforenings anlegg, må oppfylle
følgende krav
• må være medlem av foreningen
• medlemskontigent og kaiavgift må være betalt innen forfall.
• må delta i dugnader på egen brygge og i havneområdet ellers ved behov.
Søknad om båtplass sendes i god tid til styret, fortrinnsvis på fastsatt skjema. Dette
gjelder også ved bytte til større båt.

§ 4.2 Båtplass gir rett til fortøying av egen båt. Båten skal være
• registrert i Småbåtregisteret/Skipsregisteret/Merkeregisteret for
fiskebåter/Securmark som eneeier/hovedeier på den som disponerer
båtplassen.
• ansvarsforsikret.
Foreningens styre kan gjøre unntak fra første kulepunkt i spesielle tilfeller.
Plass stilles til disposisjon etter vedtak av foreningens styre.
§ 4.3 Framleie eller utlån av båtplass er ikke tillatt av medlemmer. Medlem som ikke
benytter sin plass til egen båt, plikter å melde fra til styret. Foreningens styre
disponerer da båtplassen for midlertidig utleie. Kaiavgift betales av medlemmer med
båtplass. Hel eller halvårlig leie betales av medlem ved fastsatte avgifter vedtatt av
styret.
§ 4.4 All formidling av båtplasser skal gå igjennom foreningens styre.
§ 4.5 Ønsker medlem å opphøre sin tildelte båtplass, skjer dette skriftlig til styret og
kaiavgift refunderes ikke.
Ved ledig båtplass skal venteliste følges, og stedets befolkning prioriteres.

§ 4.6

Foreningens styre kan fastsette regler for drift av havna, dvs. et havnereglement.

§ 4.7 Alle klager fra medlemmer vedrørende driften av havna skal sendes skriftlig til styret,
og snarest mulig etter at det påklagede forhold har skjedd.
§ 4.8 Betalt leie for båtplass refunderes med samme beløp som medlem betalte for plassen
så snart ny medlem har betalt leie for plassen.

§5

HALSA BÅTFORENINGS STYRENDE ORGANER

§ 5.1 Foreningens styrende organer er:
1. Årsmøtet
2. Styret
3. Faste komiteer
§ 5.2 Årsmøtet er foreningens øverste myndighet og avholdes hvert år innen utgangen av
februar. Medlemmene innkalles med minst 14 dagers varsel – enten skriftlig eller med
annonse i stedets avis. Årsmøtets saksdokumenter legges ut på anvist sted i samme
periode.
§ 5.3 Saker som ønskes behandlet på årsmøtet, må være styret i hende 8 dager før årsmøtet.
§ 5.4 Årsmøtet skal behandle
1. Styrets årsberetning
2. Regnskap og revisjonsberetning
3. Handlingsplan og budsjett
4. Fastsettelse av medlemskontingent og kaiavgift
5. Aldersgrense for stemmerett til neste årsmøte
6. Innkomne forslag
7. Valg:
a. Leder velges for 1 år
b. Nestleder/havneansvarlig velges for 2 år
c. Økonomiansvarlig velges for 2 år
d. Sekretær velges for 2 år
e. Aktivitetsansvarlig velges for 2 år
f. Varamedlem velges for 2 år
g. Revisor velges for 2 år
h. Valgkomite - 2 medlemmer, velges for 2 år
Årsmøtet ledes av dirigent og protokolleres av referent.
Det skal velges 2 medlemmer til å undertegne protokollen og 2 medlemmer til
tellekorps.
Vedtak på årsmøtet gjøres med simpelt flertall. Ved stemmelighet avgjør leders
dobbeltstemme utfallet.
Valgkomiteen legger fram forslag til styret innen 4 uker før årsmøtet. Forslaget legges
ved saksdokumentene.
§ 5.5 Halsa Båtforening ledes av et styre som består av:
• leder
• nestleder

•
•
•
•

havneansvarlig
kasserer
sekretær
2 varamedlem

§ 5.6 Styremedlemmenes oppgaver
•
•
•
•
•

•

Lederen har den daglige ledelse av foreningen, og leder for styrets forhandlinger og
foreningens møter. Lederen skal passe på at valg og adresseforandringer etc, som har
interesse for forbund blir meldt.
Nestlederen fungerer som leder under dennes fravær, og er lagets utdanningskontakt.
Havneansvarlig har det overordnede ansvaret for havna, oppfølging av havneregler,
utleie av båtplasser samt registrering og oppfølging av ventelister for båtplass.
Sekretæren skal føre referat over alle styremøter og medlemsmøter, og skal i samråd
med lederen føre foreningens korrespondanse. Sekretæren skal dessuten være
foreningens arkivar.
Kassereren fører foreningens regnskaper og er ansvarlig for medlemskartoteket.
Foreningens midler skal anbringes på en forsvarlig måte, og kan ikke tas ut uten
lederens eller kassererens underskrift. Underkasserere i gruppene skal levere rapporter
til kassereren jevnlig.
Revisorene skal gjennomgå årsregnskapet og føre revisjonsprotokoll.

§ 5.7 Styret har den administrative myndighet og representerer foreningen utad.
Styret besørger alle løpende forretninger og ivaretar foreningens økonomiske
interesser. Styret bestemmer - i samarbeid med de utøvende komiteer, når og hvor og
hvilke rammer de forskjellige arrangementer i foreningens regi skal holdes.
Styret holder møter så ofte som det finner nødvendig.
Styret skal innkalle og legge fram for årsmøtet, regnskap, revisjonsberetning,
handlingsplan og budsjett.
Styret er beslutningsdyktig når leder eller nestleder og 3 styremedlemmer er til stede.
Leder og ett styremedlem forplikter i fellesskap med sine underskrifter foreningen
ovenfor tredjemann.
Styret oppnevner komiteer og velger tillitsvalgte som det finner nødvendig.

§6

EKSTRAORDINÆRT ÅRSMØTE

§ 6.1 Ekstraordinært årsmøte avholdes når styret vedtar det, eller når minst en femtedel (1/5)
av medlemmene skriftlig krever det.
Ekstraordinært årsmøte skal bare behandle saker som er angitt i innkallingen.
Ekstraordinært årsmøte innkalles med minst 8 dagers varsel.

§7

REVISOR

§ 7.1 Revisor skal kritisk følge foreningens regnskapsførsel. Revisor skal påse at driften
foregår i overensstemmelse med de vedtekter som gjelder for foreningen. Revisor skal

sørge for å bli forelagt alle opplysninger og det materiale som er nødvendig til
gjennomgåelse og revisjon av regnskapet.
§ 7.2 Revisor skal gjennomgå årsmøtets og styrets protokoll, og påse at de beslutninger som
er fattet har fått riktig uttrykk i regnskapene.
§ 7.3 Revisor skal påse at det foreligger behørig attesterte bilag for alle posteringer.
§ 7.4 Revisor skal – i et kontrollerbart oppsatt medlemsregister, kontrollere inngått
medlemskontingent og kaiavgift.
§ 7.5 Revisor skal gi årsregnskapet påtegning om at det er revidert. I påtegningen skal det
henvises til revisjonsberetningen.
Såframt revisor mener at regnskapet ikke bør godkjennes, skal det framgå av
påtegningen av regnskapet.

§8

VEDTEKTSENDRINGER

§ 8.1 Vedtektsendringer avgjøres på ordinært årsmøte ved simpelt flertall, eller
ekstraordinært årsmøte.
§ 8.2 Innmelding eller utmelding av et forbund, eller sammenslutning med en annen
forening, må behandles av årsmøtet, og kan bare vedtas med 2/3 flertall.

Havneregler utarbeides separat for Halsa Båtforening.

§9

OPPLØSNING
Oppløsning av foreningen kan kun skje ved vedtak på ordinært årsmøte etter at
saken har vært utsendt til medlemmene sammen med innkallingen. Vedtak om
oppløsning må ha 2/3 flertall. Reversering av oppløsning krever simpelt flertall.
Årsmøtet skal velge et avviklingsstyre som har den administrative myndighet og
representerer foreningen utad, jf. § 5.6, til endelig avvikling finner sted.
Avviklingsstyret står for den praktiske avviklingen av foreningen.
Foreningens eiendeler og rettigheter skal overføres/fordeles til en eller flere
lokale foreninger med samme eller tilsvarende formål, etter årsmøtets
bestemmelse. Finnes det ingen slik mottaker, skal foreningens eiendeler tilføres
samme eller tilsvarende formål etter bestemmelse av KNBF.
Foreningens eiendeler eller rettigheter kan ikke overføres/fordeles til foreningens
medlemmer aller andre privatpersoner.

§ 10

Skulle det oppstå tvil eller uklarhet omkring forståelsen/praktiseringen av disse
vedtekter, skal forståelse som fastslås av KNBF legges til grunn.

Revidert etter godkjenning av årsmøte 28.01.2019

