Tilsluttet Oslofjorden Båteierunion

Postboks 1041 Bekkajordet - 3194 HORTEN

LOV FOR SOLVIKEN BÅTFORENING
Vedtatt desember 1987, sist endret på årsmøtet 31. januar 2019.
§ 1 Navn
Foreningens fulle navn er Solviken Båtforening med initialene SB. Foreningens
stander er grønn vimpel med en gul sol som har initialene SB i rødt. I det etterfølgende
står forkortelsen SB for Solviken Båtforening.
§ 2 Formål
a) Foreningens formål er å skaffe medlemmer gode og tidsmessige brygger,
løfteutstyr og opplagsplasser, samt søke å fremme den beste interesse for god
sjøsport.
b) Foreningen skal:
- legge forholdene til rette for et rikt og harmonisk friluftsliv på sjøen
- være medlemmenes talerør overfor myndighetene.
- medvirke til å sikre samt å utvide friarealer ved sjøen
- delta aktivt med tiltak som bidrar til å redusere den økende forurensing i sjøen
c) Foreningen skal dertil nøye følge utviklingen på de områder som har interesse for
dens medlemmer og foreta de disposisjoner som er nødvendig for å ivareta
foreningens og medlemmenes interesser.
d) Foreningen bør samarbeide med andre båtorganisasjoner om felles interesser.
e) Foreningen skal være upolitisk i alt sitt virke.
§ 3 Medlemmene:
a) Enhver myndig person bosatt i Norge kan søke opptak som medlem. Medlemmer
som har innløst andelsbrev, kan tildeles båtplass etter ansiennitet. Det gis
mulighet til å opptjene ansiennitet ved å tegne medlemskap i foreningen for senere
tildeling av båtplass. Fordelingsreglene er beskrevet i Havneinstruks for Solviken
Båtforening, pkt. 22.
b) Kontingent og avgift fastsettes av årsmøtet.
c) Medlemmer med båtplass og leiere av sommerplasser pålegges å gå vakt i
båthavnen, en natt for hver båtplass som disponeres. Vaktene begynner 15. april og
går frem til alle vaktpliktige har gjennomført en vakt pr. disponert båtplass. Vakt gås
fra kl. 21.30 til kl. 04.00 neste morgen. Vaktene skal nøye følge instruksen.
d) Eventuelle ledige båtplasser disponeres av styret, som kan leie disse ut for ett år
av gangen mot avgift fastsatt av årsmøtet. Andelshavere, deretter medlemmer av
foreningen har fortrinnsrett til leie.
e) Æresmedlemmer utnevnes av årsmøtet. Skriftlig forslag om æresmedlemskap
må være undertegnet av minst 3 - tre - medlemmer og være styret i hende senest 1
- en - måned før årsmøtet. Æresmedlemmer skal ikke betale medlemskontingent og
har ikke plikt til vakt- og dugnadstjeneste. Æresmedlemmer skal tilstiles et bevis
(diplom). Ett eksemplar skal henges opp i styrerommet.

Side 1 av 4

Tilsluttet Oslofjorden Båteierunion

Postboks 1041 Bekkajordet - 3194 HORTEN

§ 4 Årsmøtet:
a) Årsmøtet skal holdes hvert år innen utgangen av februar måned og kunngjøres
senest 14 - fjorten - dager før.
Årsmøtet behandler følgende saker:
- Dagsorden
- Protokoll fra forrige årsmøte
- Årsberetning
- Regnskap
- Budsjett
- Fastsettelse av årskontingent, avgifter og antall dugnadstimer
- Forslag
- Valg
b) Forslag som ønskes behandlet på årsmøtet må være styret i hende senest 21 dager
før årsmøtet.
§ 5 Tillitsvalgte
a) Foreningens styre med vararepresentanter velges av årsmøtet, og består av:
- Leder.
- Nestleder.
- Sekretær.
- Vaktsjef med personlig vararepresentant: assisterende vaktsjef.
- Regnskapsfører med personlig vararepresentant: hjelpekasserer.
- Styremedlem.
- Driftssjef (tilsettes av styret og tiltrer styret med tale- og forslagsrett).
b) Videre velger årsmøtet følgende tillitsvalgte:
- 6 bryggesjefer med personlig vararepresentant: 6 assisterende bryggesjefer.
- Landsjef med personlig vararepresentant; assisterende landsjef.
- Materialforvalter med personlig vararepresentant: assisterende materialforvalter.
- Elektrikerformann, med personlig vararepresentant.
- Kompressoransvarlig med personlig vararepresentant.
Ovennevnte tillitsvalgte er fritatt for vakt og dugnad.
c) Havneutvalget består av:
- Driftssjef
- Bryggesjefene
- El-ansvarlig
- Materialforvalter
- Landsjef
- Kompressoransvarlig
- IT-ansvarlig
d) Styrets medlemmer med vararepresentanter velges for to år av gangen. Det
må tilstrebes kontinuitet ved at halvparten er på valg ved hvert årsmøte. Styret
er beslutningsdyktig når fem medlemmer er til stede. Ved stemmelikhet er
lederens stemme avgjørende.
e) Styret peker ut IT-ansvarlig, som er fritatt for vakt og dugnad.
f) Årsmøtet velger dessuten hvert år:
- 2 revisorer
- Valgkomité på tre medlemmer.
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g) Styret og øvrige tillitsvalgte tilstås godtgjørelse i forbindelse med
budsjettbehandlingen på årsmøtet. Godtgjørelsen fastsettes av årsmøtet. Disse
er fritatt for vakttjeneste, men skal delta i foreningens dugnadsarbeid. (Elgruppe
er fritatt for både vakt og dugnad).
h) Alle medlemmer plikter å motta valg. Valgene er uavhengige av fremmøte på
årsmøtet.
i) Valgkomitéen plikter å varsle kandidater senest 4 uker før årsmøtet. Søknad
om fritakelse sendes valgkomitéen snarest etter at meldingen er mottatt med
grunngitt årsak til hvorfor fritak ønskes. Medlemmer som har fungert som
tillitsmenn, kan nekte gjenvalg like lenge som de har fungert.
§ 6 Reglement og instrukser:
a) Styret utarbeider stillingsinstruks for driftssjefen. Styret og driftssjef i samarbeid
utarbeider og foretar nødvendig revisjon av instrukser/retningslinjer for
tillitsvalgte og daglig drift.
b) Alle medlemmer og leiere av sesongplasser plikter å følge aktuelle
instrukser/retningslinjer.
§ 7 Vedlikehold og nyanskaffelser:
a) Større nyanskaffelser forelegges årsmøtet i forbindelse med budsjettet.
b) For hver båtplass som disponeres skal det utføres det pålagte antall
dugnadstimer.
c) De som ikke utfører de pålagte dugnadstimer, skal betale en avgift pr. time
fastsatt av årsmøtet.
§ 8 Overføring av rettigheter:
a) Når en andelshaver i foreningen faller bort, eller ikke lenger ønsker å
opprettholde sitt medlemskap, kan medlemskapet overføres til en av foreldrene, ektefelle,
registrert samboer eller barn. Barn må fornye andelen til gjeldende satser med fradrag av
innbetalt andel.
b) Dersom andelshaver ikke har benyttet tildelt båtplass de to siste sesonger/år, og
ikke har fått utsettelse av foreningen, blir andelsbrevet å innløse til pålydende så
snart andelen er solgt på nytt. Dette gjelder også oppsigelse av andeler. Eventuell
restanse kommer til fratrekk i utbetalingen.
§ 9 Kontingentbetaling:
Kontingent og båtplassavgift skal normalt være innbetalt innen 1. april. Innen
samme dato må styret varsles hvis båtplassen ikke skal benyttes kommende
sesong. Båtavgiften refunderes bare (helt eller delvis) i den utstrekning det er
mulig å leie ut plassen. Bruk av kran og øvrig utstyr inngår i årsavgiften.
§ 10 Eksklusjon:
Styret har fullmakt til å vise bort og/eller ekskludere medlemmer/leiere som ikke
overholder denne lov eller gjeldende havneinstruks. En eksklusjon kan påklages til
førstkommende årsmøte. Klagen må være styret i hende senest 8 – åtte dager før
årsmøtet.
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§ 11 Lovendring:
Endring eller tilføyelse til denne lov kan bare skje etter vedtak på ordinært eller
ekstraordinært årsmøte. Endringsforslag krever 2/3 flertall av de fremmøtte
medlemmer. Endringsforslag må være styret i hende senest innen utgangen av
desember måned.
§ 12 Oppløsning:
Forslag om oppløsning av foreningen må være styret i hende senest 1. desember.
Forslaget må være undertegnet av minst 2/3 av medlemmene.
For at årsmøtet skal kunne fatte vedtak om oppløsning, må minst 2/3 av
medlemmene være tilstede, og vedtaket fattes med minst 2/3 flertall.
I tilfelle oppløsning, blir aktiva stillet til disposisjon for årsmøtet.
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