VEDTEKTER for Nærsnes Båtforening
_________________________________________
§1 Foreningens navn og formål.
Foreningens navn er Nærsnes Båtforening. Stiftet
26.april 1964. Registrert i Enhetsregisteret 28.april
2005. Organisasjonsnummeret er 988084700
Foreningens formål er å drive og vedlikeholde
småbåthavn med vinteropplagsplasser og forvalte
området til glede for allmenheten. Foreningen er
ideell og skal ikke drive fortjenestemessig
virksomhet.
§ 2 Medlemskap
Som medlemmer kan opptas personer som har fylt
18 år
og som eier egen båt. Søknad om
medlemskap må skje skriftlig til styret. Styrets svar
kan bare gis skriftlig. Ved avgjørelsen av søknader
om medlemskap skal det legges særlig vekt på om
søkeren har vist sin båtinteresse ved å ha benyttet
seg av muligheten til å leie båtplass eller på annen
måte har etablert tilknytning til båtforeningen. I
tillegg skal det legges vekt på å opprettholde
båtforeningen som en trivselsfaktor i nærmiljøet.
Gjenlevende ektefelle eller en arving i rett
nedstigende linje har rett til å tre inn som medlem
uten å måtte betale innmeldingsavgift. Tilsvarende
gjelder når et medlem avstår fra medlemskap til
fordel for ektefelle eller slektning i nedstigende
linje.
§ 3 Passivt medlemskap
Et medlem som er uten egen båt i tre sesonger og
som ikke har anskaffet båt ved begynnelsen av
den fjerde, overføres uten varsel til passivt
medlemskap. I de første tre sesongene disponerer
styret båtplassen for fremleie for et år om gangen.

Vedtatt av årsmøtet 15.3. 1999, 13.3. 2000 og
30.03.2011, 17.03 2012, 12.03 2013, 11.03 2014,
5.4 2016
velges særskilt av årsmøtet. Sekretærs oppgaver
fordeles internt når styret konstituerer seg på
første styremøte etter årsmøtet. Dersom det er
mulig skal tre styremedlemmer velges hvert
årsmøte. Styret er beslutningsdyktig når leder eller
viseleder og to styremedlemmer er til stede. Ved
stemmelikhet er lederens, eventuelt viselederens
stemme avgjørende. Styremøtene innkalles av
lederen. Det skal føres protokoll over de saker som
er behandlet og de vedtak som er fattet
§ 5 Årsmøte
Foreningens årsmøte avholdes innen utgangen av
mars måned. Dersom ikke annet er bestemt treffes
alle
vedtak
ved
alminnelig
flertall.
Ved
stemmelikhet er lederens stemme avgjørende.
-

ÅRSMØTET BEHANDLER:
Styrets årsberetning
Revidert regnskap
Valg av styre, revisor og valgkomité.
Størrelsen på innmeldingsavgift, årsavgift,
båtplassavgift og gebyrer.
Saker som fremlegges av eller gjennom
styret.

I tillegg kan det stilles spørsmål til styret og gis
anledning til alminnelig meningsutveksling.
Styrets årsberetning og regnskap for foregående år
skal vedlegges innkallingen.
Saker som ønskes tatt opp på årsmøtet skal
skriftlig forelegges styret minst to uker før
årsmøtet skal avholdes.
Innkalling til årsmøtet skal skje med minst tre
ukers skriftlig varsel.

Et passivt medlem betaler medlemskontingent.
Passivt medlem har ikke stemmerett og kan ikke
velges inn i styret eller som medlem av
valgkomiteen og kan ikke kreve ekstraordinært
årsmøte. Passivt medlem er fritatt for dugnadsplikt
og vaktplikt.

Alle medlemmer har rett til å møte på årsmøtet. Et
medlem kan møte ved fullmektig etter eget valg.
Ingen kan være fullmektig for mer enn ett
medlem. Fullmektigen skal legge fram skriftlig,
datert og undertegnet fullmakt. Fullmakten gjelder
bare for førstkommende årsmøte.

Passivt medlem skal strykes som medlem når det
er gått tre år etter overgangen til passivt
medlemskap uten at ny båt er anskaffet.

Ekstraordinært årsmøte kan avholdes når styret
finner det påkrevet eller minst en firedel av
medlemmene skriftlig krever det.
Skriftlig
innkalling skal skje med minst to ukers varsel.

§ 4 Styre Foreningen ledes av et styre på fem
medlemmer. Styret velges av årsmøtet for to år
om gangen. Styret består av leder, viseleder,
kasserer, havnesjef og dugnadsleder, som alle

§ 6 Havnesjef og dugnadsleder
Årsmøtet fastsetter instruks for havnesjef og
dugnadsleder. De skal avgi rapport til årsmøtet slik
det fastlegges i instruksen.

§ 7 Revisjon
Foreningens regnskap skal revideres av to
revisorer som velges av årsmøtet for to år om
gangen.

§ 8 Valgkomite

2.
Båtene skal settes ut innen 1.juni. Styret kan
dispensere fra denne fristen. Opplagsplassen skal
ryddes når båten er satt ut.
Medlemmene plikter å utvise størst mulig
aktsomhet ved dugnadsarbeid og bruk av slippen
og annet utstyr slik at det ikke oppstår skade på
person eller båt.

Valgkomitéen foreslår kandidater til ledige verv
som styremedlemmer, som revisorer og som
medlemmer av valgkomitéen for årsmøtet.
Valgkomitéen består av tre medlemmer som velges
for ett år om gangen.
§ 9 Dugnadsplikt og vaktplikt
Medlemmene plikter å utføre dugnad og gå vakt i
båthavna slik det bestemmes av styret. Styret kan
frita for dugnadsplikt og vaktplikt. Søknad om
fritak skrives på skjema fastsatt av styret og
sendes styret innen 1. mars. Ved avgjørelsen skal
det legges særlig vekt på medlemmets alder og
helsetilstand. Dugnads- og vaktplikt kan ikke
overføres fra ett år til et annet.
§ 10 Tildeling og disponering av båtplass
Styret skal påse at båtene plasseres slik at havnas
kapasitet utnyttes best mulig. Et medlem kan bare
tildeles plass for en båt. I tillegg kan styret etter
søknad gi tillatelse til en slepejolle på anvist plass i
land.
Største tillatte båt- lengde i foreningens anlegg er:
11,30m. L.O.A. Største bredde: =3,5m. Største
tillatte jolle- lengde: 9 fot =2,75m.
Styret kan etter skjønn vurdere antall båter av
største bredde og lengde i havna. Båtplassen kan
ikke brukes til ervervsmessig båtutleie.
Medlemmer som anskaffer større båt og passive,
skal så vidt mulig tildeles nødvendig plass. Søknad
om båtplass skal skrives på skjema fastsatt av
styret og innsendes innen 1.mars.

§ 12 Gebyr og eksklusjon.
Styret kan bestemme at et medlem skal ilegges
gebyr for manglende oppfyllelse av medlemskapforpliktelser slik som dugnadsplikt, vaktplikt og
plikten til å sette ut båt og rydde opplagsplass for
alt opplagsutstyr og hengere snarest etter
utsetting.
Dersom et medlem etter forutgående skiftelig
advarsel fra styret unnlater å rette seg etter
foreningens vedtekter og vedtak gjort i medhold til
disse, kan årsmøtet
vedta å ekskludere
medlemmet.
Dersom medlemmet til tross for skiftelig påkrav
ikke har betalt innmeldingsavgift, årsavgift,
båtplassavgift eller gebyrer innen en frist styret
fastsetter, kan styret vedta å ekskludere
medlemmet. Årsmøtet kan også vedta å
ekskludere et medlem som i vesentlig grad opptrer
i strid med foreningens interesser. Et ekskludert
medlem kan ikke tas opp som medlem på ny.
§ 13 Vedtektsendringer
Vedtektsendringer må vedtas i to på hverandre
følgende årsmøter som avholdes med minst seks
måneders mellomrom. Et av disse møtene skal
være et vanlig årsmøte. Innkallingen til det siste
møtet skal skje skriftlig.
§ 14 Oppløsning av foreningen

§ 11 Om bruk av båthavna m.v.
Medlemmene har gjensidig plikt til å påse at båter i
havna ikke påføres skade, herunder til å ta vare på
andres båter. Dersom et medlem skader et annet
medlems båt, plikter vedkommende straks å
underrette båteieren og havnesjef om det
inntrufne.
Medlemmene skal påse at deres båter er forsvarlig
fortøyd og avfendret. De har også plikt til å følge
havnesjefens
anvisninger
om
havneplass,
fortøyningsmåte og opplagsplass.

Oppløsning av foreningen krever vedtak om dette
på to på hverandre følgende årsmøter som avholdes med minst seks måneders mellomrom. Et
av disse møtene skal være et vanlig årsmøte.
Vedtak om oppløsning krever to tredels flertall. I
vedtakene bestemmes hvordan det skal forholdes
med foreningens eiendeler og eventuelle økonomiske forpliktelser.

