STIFTET 6/10-1974

LOVER
ANDELVA BÅTFORENING
§ 1 Område
Disse lover gjelder for samtlige medlemmer i Andelva Båtforening. (Heretter kalt ABF).
ABF er en båtforening som disponerer havner i Merra og Borgerstua. Foreningens virkeområde er Andelva og
Hurdalsjøen. ABF drives som en forening der alle medlemmer har like rettigheter og plikter. Medlemmer som
disponerer plass på flytebrygge tegner i tillegg egen kontrakt med foreningen.

§ 2 Formål
Foreningens formål er:
1. Ved samhold å fremme friluftsliv ved Andelva og Hurdalsjøen i sunne og fornuftige former.
2. Å arbeide for sikker ferdsel på sjøen og i havneområdene.
3. Å få ordnede forhold i havneområdene og vegen ned til disse.
4. Å ivareta medlemmenes interesser i de områder hvor foreningen har sitt virkeområde og på de
områdene båtforeningen disponerer.
5. Å legge forholdene til rette for at foreningens medlemmer kan få kjennskap til bedre sjømannskap ved å
arrangere eller medvirke til å arrangere kurser og lignende .

§ 3 Medlemskap
1.
2.
3.

Betingelsene for å bli medlem i ABF er at vedkommende har fylt 16 år og er villig til å innordne seg de
lover og regler som til enhver tid gjelder i ABF og for de områder foreningen disponerer.
Søknad om medlemskap gjøres ved å henvende seg til ABF’s styre.
Styret i ABF avgjør om medlemskap skal innvilges eller ikke, og står til enhver tid fritt til å begrense
tilgangen på nye medlemmer.

§ 4 Kontingent
Kontingenten fastsettes av årsmøtet. Styret avgjør hvordan disse skal innkreves. Krav sendes ut jan. med forfall
p.t. 1. feb. For sen innbetaling medfører tap av medlemskap. Kontingenten er lik for hele året uansett
innmeldingsdato. Eventuelle nye medlemmer betaler kontingent ved innmelding.

§ 5 Tildeling av båtplasser
Tildeling av båtplasser skjer hvert år og kun for ett år om gangen. Medlemmer vil, i den utstrekning det er mulig,
beholde samme plass som foregående sesong. Styret har imidlertid rett til å tildele ny plass når dette anses
nødvendig og/eller hensiktsmessig. Plasser som, i lengre tid, ikke er i bruk kan benyttes av ABF, men kun etter
avtale med det aktuelle medlem.
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§ 6 Årsmøte
Årsmøtet er høyeste myndighet i ABF.
Årsmøtet avholdes i 4. kvartal og skal kunngjøres med minst 14 – fjorten - dagers varsel.
Forslag til årsmøtet må være styret i hende innen 1 november.
På årsmøtet velges styret, som består av leder, nestleder, kasserer, sekretær, tre styremedlemmer og to
varamedlemmer. Det velges også en arbeidskomité for hver båthavn. Merra bestående av 1 leder og 3
medlemmer – Borgerstua bestående av 1 leder og 1 medlem. Dessuten velges en valgkomité med 1 leder og 2
medlemmer, samt 2 stk revisorer. Styret har anledning til, ved behov, å danne/utvide (fast og/eller midlertidig)
komiteer for å sikre foreningens drift.
Virketiden for styret og de ovenfor nevnte komitéledere er to år, med valg av leder, kasserer og to
styremedlemmer samt arbeidsleder i Merra det ene året og valg av nestleder, sekretær, ett styremedlem og
arbeidsleder Borgerstua det andre året.
Varamedlemmer og komitémedlemmer velges for ett år om gangen.
Valgene foregår ved flertallsvalg.

§ 7 Ekstraordinært årsmøte
Ekstraordinært årsmøte kan bare kalles inn når styret eller 25 % av medlemmene forlanger det. Her kan bare
behandles de saker som har vært årsak til innkallelse av ekstraordinært årsmøte.

§ 8 Styret
1.

Mellom årsmøtene er styret høyeste myndighet i ABF og fatter beslutning i alle spørsmål som ikke
er avgjort på årsmøte. Disse beslutninger må være i samsvar med lover og vedtak fattet på årsmøte.
Ved stemmelikhet skal styrelederens stemme være avgjørende.

2.

Skulle det i perioden komme opp saker av slik karakter at de er av vesentlig betydning for
medlemmene, kan styret forelegge saken for medlemmene i medlemsmøte. Innkalling til slikt møte
skal inneholde orientering om saken. Medlemsmøte kan i slike saker fatte bindende vedtak. Det er
styret som etter egen vurdering avgjør når det er nødvendig å forelegge saker for medlemsmøte.

3.

Styret er ansvarlig overfor årsmøtet, for ABF’s midler og

for sin virksomhet ellers.

§ 9 Medlemsmøter
Medlemsmøter avholdes så ofte som styret finner det nødvendig, og minst én gang i året.

§ 10 Lovendring
Lovendring kan bare vedtas av årsmøtet.
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§ 11 Plikter og rettigheter
1.

ABF leier fra 1/1-1986 havneområdene i Merra og Borgerstua. ABF har ifølge leieavtalen påtatt seg
økonomiske og andre forpliktelser overfor Mathiesen Eidsvold Værk. Styret så vel som
medlemmene må til enhver tid gå aktivt inn for at leieavtalen overholdes.

2.

Medlemmene plikter selv å påse at medlemskapet til enhver tid er i orden.

3.

Medlemmene skal sørge for at båttrafikken i Andelva foregår på en forsvarlig måte, og til enhver tid
overholde gjeldende fartsbestemmelser. 5 knop gjelder i hele Andelva og for øvrig 100 meter fra
land.
M-EV henstiller til ABF’s medlemmer å ikke gå i land på Kuodden.

4.

Båtforeningens medlemmer som befinner seg ved båthavnene, skal påtale ureglementert opptreden
og avvise personer som kan volde skade på andres båter og eiendeler.

5.

Båtplassens leier er ansvarlig for at tildelt plass er ryddig og reglementert.

6.

Fortøyninger av båter skal foregå på en slik måte at det ikke er til ulempe eller skade for andre.
Båter med landfeste skal ligge rett ut for sitt nummer, og festes med så solid tau og kjetting at den
ikke driver av eller fortøyningen ryker i sterk vind. Det tillates ikke brygger/landganger i forbindelse
med landplasser. Løse tauender og lignende i sjøen er forbudt. Alle flytebøyer til ankerfeste må ligge
over vann og være godt synlig for den øvrige ferdsel. Fortøyning av båter på bryggeplass er regulert
i bryggekontrakt.

7.

Medlemmer av båtforeningen kan ikke nekte å ta verv de blir valgt til med mindre det foreligger helt
spesielle grunner. Alle bør være med å styrke foreningen ved å stille opp ved dugnader, tilstelninger
og andre arrangementer.

8.

Brudd på foreningens lover kan medføre tap av medlemskap.

9.

Hvert medlem må sørge for gyldig ansvarsforsikring av sin båt for å dekke eventuelle skader
forårsaket av eier/båt. Forsikringspolise må kunne forevises på forespørsel. Medlem kan også
pålegges å føre opp polisenummer i foreningens medlemssystem

§ 12 Oppløsning
Oppløsning av båtforeningen kan bare vedtas av årsmøte, eventuelt ekstraordinært årsmøte og med minst to
tredjedels flertall.
Forslag om dette skal være satt opp på sakslisten og tilstiles medlemmene minst 14 – fjorten – dager før møtet.
Årsmøtet skal fatte vedtak om hva som skal gjøres med foreningens aktiva og passiva.

ABF’s lover er vedtatt av årsmøtet den 19. november 1985.
Revidert og vedtatt av årsmøtet 1989
Revidert og vedtatt av årsmøtet 2008
Revidert og vedtatt av årsmøtet 2012
Revidert og vedtatt av årsmøtet 2017 - §6 og §11.9

