LOVER FOR SKJÆRVIKEN BÅTFORENING

I NAVN/FORMÅL
§1
Foreningens navn er Skjærviken Båtforening. Foreningen skal arbeide for en praktisk og
trygg båthavn med opplagsplasser, nødvendig redskap og utstyr. Videre skal foreningen søke
å fremme et sunt båtliv, godt sjømannskap og kameratskap mellom medlemmene.

II MEDLEMSKAP
§2
Enhver som ønsker medlemskap må skriftlig søke styret om opptak. Styret avgjør søknaden.
Dersom ikke egnet båtplass er tilgjengelig på søknadstidspunktet, kan søkeren be seg satt
opp på venteliste mot et gebyr på kr. 100,- pr år. Oppdatert søkerliste skal være tilgjengelig
på båtforeningens hjemmeside.

§3
Utmeldelse av foreningen skjer skriftlig til styret. Nærmere bestemmelser om økonomiske
forhold ved medlemskapet er inntatt i havnereglementet.

§4
Medlemmer som ved sin opptreden vekker forargelse, som forsettlig overtrer foreningens
lover og forordninger eller som på annen måte skader foreningen, kan av styret ekskluderes
fra foreningen. Vedkommende skal på forhånd varsles i rekommandert brev og gis
tilsvarsrett. Styrets avgjørelse kan innankes for årsmøtet.

§5
Et medlem som gjennom lang tid har gjort seg bemerket med spesiell innsats for
båtforeningen, kan av et énstemmig styre utnevnes til æresmedlem. Æresmedlemmer er
fritatt for å betale medlemskontingent.

III FORENINGENS ORGANER
§6
Årsmøtet er Skjærviken Båtforenings høyeste organ.
Årsmøtet avholdes innen 1. april og innkalles med minst 21 dagers varsel. Innkalling skal
skje ved post eller e-post eller annonse i lokalpressen, samt på foreningens hjemmeside.
Årsmøtet foretar valg og behandler årsberetning, regnskap, budsjett og innkomne saker.
Saker som ønskes behandlet av årsmøtet må være styret i hende senest 14 dager før årsmøtet,
og skal være tilgjengelige for medlemmene før årsmøtet.

Alle valg avgjøres ved alminnelig flertall, dvs med minst halvparten av de avgitte stemmene
hvis ikke annet er bestemt i lovene. Ved stemmelikhet teller formannens stemme dobbelt.
Årsmøtevedtak kan ikke omgjøres av styret eller av vanlige medlemsmøter.

§7
Foreningen ledes av et styre på fem medlemmer sammensatt av formann, viseformann,
kasserer, sekretær og styremedlem. Styret skal ha to varamedlemmer. Formannen velges for
ett år av gangen, de øvrige styremedlemmer for to år. Varamenn velges for ett år av gangen.
Foreningen skal ellers ha komitéer og funksjoner som følger:
1.
To revisorer som velges for to år.
2.
Valg- og festkomité bestående av tre medlemmer som velges for to år.
3.
Teknisk komité bestående av 6 medlemmer (samt én varamann) som velges for to år,
hvor tre medlemmer velges hvert annet år.
4.
Havnesjef som velges for to år.
5.
Dugnadsjef som velges for to år.
6.
Dugnadskomité som består av dugnadsjefen, havnesjefen og styremedlemmet.
Ved behov kan styret på ad hoc-basis nedsette komitéer og opprette funksjoner. Permanente
komitéer og funksjoner kan opprettes bare av årsmøtet.
Styret er beslutningsdyktig når minst fire medlemmer er til stede.
Lederen og ett styremedlem forplikter i fellesskap foreningen med sin underskrift.

§8
Styret har den administrative myndighet, besørger alle løpende forretninger, ivaretar
foreningens økonomi og innkaller til medlemsmøter og årsmøter. Styret kan innkalle andre
tillitsvalgte etter behov. Disse møter da med tale- og forslagsrett, men uten stemmerett.

§9
Styret fører register over medlemmenes båter og båtplass. Båtregisteret skal inneholde
båtens mål, vekt, registreringsnummer og forsikringsselskapets navn.

§ 10
Styret fører medlemskartotek som bl.a. skal inneholde ansiennitetsliste for medlemmene.
Ansiennitet regnes etter hvor mange år det enkelte medlem har hatt båtplass i båthavna.
Ansienniteten er personlig og kan ikke overføres eller arves, jfr. § 17.

IV ØKONOMI
§ 11
Årskontingenten, avgifter og tillitsmannsgodtgjørelser fastsettes av årsmøtet hvert år.

Dersom fristen for betaling av kontingenter og avgifter ikke holdes, skal det snarest sendes
purring. Om heller ikke den nye fristen overholdes, varsles medlemmet i rekommandert
brev om at medlemskapet vil bli slettet. Ved spesielle, dokumenterte omstendigheter kan
styret gjøre unntak fra betalingsfristen, men alle fordringer skal være oppgjort innen
utgangen av gjeldende regnskapsår.

§ 12
Tillitsmannsgodtgjørelse gis til styret, medlemmer av teknisk komité, dugnadsjef og
havnesjef. På ad hoc-basis kan det også gis godtgjørelse for andre funksjoner.

§ 13
Ved behov for dugnadsarbeid i båthavna, har medlemmene rett og plikt til å arbeide dugnad,
jf Dugnadsreglementet. Størrelse på godtgjørelse for dugnadsarbeid fastsettes av årsmøtet.

§ 14
Alle medlemmer kan pålegges oppgaver i båthavna etter vedtak av årsmøtet, f.eks.
nattevakter.

V DIVERSE BESTEMMELSER
§ 15
Forandring av lovene kan gjøres bare av ordinært årsmøte og med 2/3 flertall.
Lovendringsforslag må være styret i hende senest 15. januar.

§ 16
Alle medlemmer og åremålsleiere skal ha gyldig ansvarsforsikring for sine fartøyer, også i
opplagstiden. Styret kan be om dokumentasjon på dette fra det enkelte medlem. Manglende
ansvarsforsikring kan medføre tap av medlemskap og båtplass.

§ 17
Et medlem kan ikke overdra sin båtplass til andre. Dersom et medlem skulle falle bort, eller
ønsker å overføre medlemskap og rettigheter, kan dette skje innen familien i direkte oppeller nedadstigende linje eller mellom ektefeller/registrerte samboere.

§ 18
Nedleggelse av Skjærviken Båtforening skjer etter vedtak i ordinært årsmøte og i
ekstraordinært årsmøte. Det ekstraordinære årsmøtet må avholdes innen fire uker etter
ordinært årsmøte, og skal innkalles med minst 14 dagers varsel. Ved begge avstemninger
kreves 2/3 flertall.
Etter at innskuddet for båtplassene er gjort opp, skal foreningens eventuelle verdier og
forpliktelser fordeles likt mellom medlemmene, dersom ikke årsmøtet og det ekstraordinære
årsmøtet vedtar noe annet med samme avstemningsregler som for nedleggelse.

