LOVER/VEDTEKTER FOR ØRA BÅTFORENING
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---------------------------------------------------------------------------------------------------------§ 1.
Navn.
Øra Båtforening.
Formål.
Arbeide for en god og praktisk båt havn. Foreningen må føre tilsyn med og holde ved
like brygger, utriggere, slipp, traller, eventuell kran og all øvrig redskap tilhørende
foreningen.
Foreningen må sørge for at kommunens betingelser vedrørende strandlinjen og
vinteropplagsplassen overholdes.
§ 2.
Enhver som ikke har båtplass i havna, kan bli medlem av foreningen og har da i tur og
orden etter innmeldingsdato krav på å overta eventuelle ledige plasser. Ved
innskrenking av havneområdet må de vike som har dårligst ansiennitet.
§3
Medlemskap
Dersom et medlem skal avslutte sitt medlemskap og fritas fra kontingent og plikter i
medlemskapsåret må dette skje før årsmøtet. Dersom man melder seg ut etter årsmøtet
må kontingent betales og vakter og dugnad gjennomføres.
Medlemmer som ikke har betalt kontingenten eller har andre utestående fordringer, kan
etter 2 purringer hvorav den siste rekommandert, av styret strykes som medlem og få
beskjed om å fjerne sin båt fra havnen.
Utestående fordringer vil bli fratrukket innskudd. Tilbakebetaling av innskudd kan ikke
kreves før båtplassen er solgt på nytt.
§ 4.
Dersom et medlem ønsker å overføre sin plass til barn eller ektefelle, skal melding om
dette sendes styret, før plassen overdras.
§ 5.
Ved fremleie eller utlån av båtplass uten styrets samtykke kan retten til båtplass frafalle.
§ 6.
Kontingentens størrelse bestemmes hvert år på årsmøtet.
§ 7.
Årsmøte.
(Generalforsamling) holdes hvert år innen utgangen av april, med minst 8 dagers varsel.
Alle innkommende forslag som skal behandles på årsmøte skal være med på
innkallingen. Frist for innlevering av forslag er 1. februar.
§ 8.

Styret administrerer foreningen, besørger alle løpende forretninger og ivaretar
foreningens interesser innad og utad.
§ 9.

Styret og valg av styre.
Styret består av seks medlemmer og en varamann valgt av årsmøtet.
Formann, kasserer, nestformann (sekretær), styremedlem (havnesjef), styremedlem,
styremedlem og varamann velges for ett år av gangen. Hvert år kan to av styrets
medlemmer etter loddtrekning fratre styret. Varamannen skal møte på styremøtene, men
har ikke stemmerett.
Styret er beslutningsdyktig når minst 4av6 medlemmer er tilstede. I tilfelle
stemmelikhet på styremøte eller andre møter gjør den fungerende formanns stemme
utfallet.
§ 10.
Ethvert medlem har å respektere foreningens lover og bestemmelser og følge de regler
som foreningen setter opp om forholdene i havnen. Den valgte havnesjefen har
myndighet til å påtale misforhold og underrette styret.
§ 11.
Alle beslutninger vedtas på generalforsamlingen og medlemsmøter med alminnelig
flertall. I stemmelikhet utgjør formannens dobbeltstemme utslaget.
Beslutninger/avstemminger kan gjøres skriftlig hvis medlemmene/styret ønsker det.
§ 12.
Alle innmeldelser og utmeldelser skal skje skriftlig til styret.
§ 13.
Opphør.
Hvis foreningen oppløses, skal disponering av foreningens midler vedtas på
ekstraordinær generalforsamling med alminnelig flertall.
§ 14.
Dersom et medlem ikke møter til dugnad, pålegges personen å betale for de antall timer
som vedtas av styret. Det vil ikke tillates å sette ut båt før dette beløp er betalt. Ved
sykdom sendes skriftlig søknad om fritakelse til styret.
§ 15.
Et tidligere medlem som har gått over til passivt medlemskap, vil få førsteretten til
første ledige båtplass.
§ 16.
Medlemmene er pålagt å registrere og ansvarsforsikre båter som ligger i havnen.
§ 17.
Dersom et medlem velger å stille sin plass til disposisjon, men samtidig bli stående som
medlem og beholde plassen, administreres båtplassen av styret, uten refusjon av årsleie.
Medlemmet betaler sin årsleie som vanlig. Dette gjelder enten det er snakk om sommer
eller vinterplass.
Vakttiden skal føres i vaktprotokollen.

§ 18

Dersom en av vaktene uteblir skal den som møter gjøre det han kan for å varsle den ikke
frammøtte vakten.
Hvis man blir alene på vakt kan vakten avsluttes 24 00
Vaktmannskapet skal møte edruelige og det skal ikke nytes rusmidler i vakt tiden.
Avvik i forbindelse med reglementet kan medføre oppsigelse av medlemskapet.
§ 19
Båtplasseiere må være eier og bruker av den båten det er tildelt plass for og båten må være
registrert i eierens navn.
Privat utleie /utlån av båtplass er ikke tillat. Båtplasseier kan ikke selv avtale utleie /utlån av
sin plass til bestemt person.
De som ikke ønsker å benytte sin båtplass i inneværende sesong, skal snarest melde fra til
havnesjefen som har rett til framleie av plassen.
§ 20
Vedtektsendring.
Forslag til vedtektsendring sendes styret med frister som for årsmøtesaker.
Vedtak kan gjøres på års, eller medlemsmøter og krever alminnelig flertall.
Styret gis begrenset vedtekts fullmakt. Det kreves 4/6 flertall i styret ved vedtektsendringer.
Styret har i denne sammenheng informasjonsplikt overfor årsmøte og medlemmer.
Vedtektene, formuleringer og praktisering, kan påankes i årsmøte.
§ 21
Signatur rett.
Styrets formann, nestleder (sekretær) og kasserer har signatur rett for Øra Båtforening.
Prokura rett.
Styrets formann, nestleder (sekretær) og kasserer har prokura rett for Øra Båtforening.
§ 22

Æresmedlem.
Som æresmedlem kan utnevnes personlig medlem som har gjort seg særlig fortjent innen
foreningen, eller personer som har ytet særlig store bidrag til foreningens utvikling.
Utnevnelse av æresmedlem skjer i årsmøtet og kan bare fremmes etter enstemmig innstilling
fra styret.
Æresmedlemmer er fritatt kontingent.
§ 23
Personvern
Øra Båtforening registrerer følgende personopplysninger om sine medlemmer: Navn, adresse,
mobilnummer, epost-adresse, data om båten, båtplass for bruk i sitt datastøttesystem. Disse
person-opplysninger deles med samarbeidspartnere (Eksempel Frevar). Medlemslister vil
også bli distribuert til andre medlemmer i forbindelse med vaktlister. Hvis det ikke er
ønskelig at personopplysninger deles, må dette meldes skriftlig ifra til Øra Båtforening.

