INNKALLELSE TIL
EKSTRAORDINÆRT ÅRSMØTE I
GRESSVIK BÅTFORENING
Avholdes på Gressvik Røde Kors
Mandag 5. august 2019 kl. 18:00

AGENDA
1.

Åpning

2.

Godkjenning av innkallelse og saksdokumentene

3.

Godkjenning av stemmeberettigede

4.

Valg av dirigent, referent og to til å underskrive protokollen

5.

Behandle forslag om vedtektsendringer
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BEGRUNNELSE FOR INNKALLING
Fra 1.1.2019 er det blitt nye og strengere krav om hvem som skal motta grasrot penger og få
momskompensasjon. For at det ikke skal være noen tvil om at vi er en forening med ikke-økonomiske
hensikt og at eventuelt overskudd går til dekke foreningen framtidige utgifter, må vi gjøre noen
endringer i ordlyden i vedtektene. De nye vedtektene må være registrert og godkjent i
Frivillighetsregisteret før 1.9.2019. Etter dette vil Lotteritilsynet sjekke vedtektene til foreninger som
krever momskompensasjon og grasrot andel.

STEMMEBERETTIGEDE
Ifølge vedtekt § 5 i GBF sine vedtekter står det at kun medlemmer med båtplass som har tale- og
stemmerett, medlemmer uten båtplass har talerett, men ikke stemmerett. Styremedlemmer har alltid
stemmerett.
De som har stemmerett, men ikke kan møte den dagen og som ønsker å avgi stemme, må levere et ark
til styret i lukket konvolutt med klart uttrykk om de er mot eller for forslaget om vedtektsendring og
signert med båtplass eier navn (signatur og i blokkbokstaver). Konvolutten med arket kan også sendes
med noen som skal på møtet. Konvolutten vil ikke åpnes før stemmetellingen er i gang.

FORSLAG OM VEDTEKSENDRING
Forslaget til styret i Gressvik Båtforening (GBF) er å endre følgende paragrafer i GBF sine
vedtekter. Det som er strøket over vil utgå og det som står i rød er forslaget som skal
settes inn i vedtektene.
§1
Foreningens navn er Gressvik Båtforening med initialene GBF. Foreningen ble stiftet
4.4.1938. Foreningen er registret i Brønnøysundregistrene «Enhetsregisteret» fra
februar 2009 og «Frivillighetsregisteret fra 2018». Organisasjonsnummeret til GBF er
993774146.

§2

Foreningens formål er å arbeide for en god båthavn og et godt sosialt miljø.
Arbeide for gode fortøynings- og opplagsplasser, føre tilsyn i havneområdet, vedlikeholde
brygger, klubbhus, kran samt annet utstyr i foreningens eie, bidra med å ivareta
friluftsområder og annet av felles interesse.
Foreningens formål er å fremme det individuelle og samlete båtlivs interesser på vegne av
medlemmene og allmennheten, derunder å
1)
Virke for etableringen av og forestå driften av fritidsbåthavner.
2)
Virke for utbredelse av fritidsbåtlivet som rekreasjon og kystkultur.
3)
Virke for utbredelse av kunnskap om sjøvett, sikkerhet, kystkultur og marint miljøvern.
4)
Ivareta medlemmenes og allmennhetens interesser og rettigheter til bruk av
skjærgården, sjøen og havet som rekreasjonsområde og til annen privat fritidsbasert
utnyttelse.
5)
Samarbeide med så vel andre private organisasjoner som med offentlige myndigheter
til fremme av båtlivets og båtfolkets interesser.
Foreningens formål er ikke-økonomisk og eventuelle overskudd på økonomiske aktiviteter kan i den
utstrekning det ikke avsettes til fremtidig oppfyllelse av foreningens formål, kun disponeres utenfor
foreningen til tilsvarende formål i regi av KNBF eller annen båtforening som er tilknyttet KNBF og som
er registrert i Frivillighetsregisteret.
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§3

Enhver med fast bopel i Norge kan søke medlemskap i foreningen. Søknaden sendes
skiftelig til styret. Medlemskap oppnås først etter innbetaling av den til enhver tid
gjeldende medlemskontingent. Medlemskapet er personlig og gjelder kun for den
personen det er utstedt på. Utmelding av foreningen er gyldig først etter skiftelig melding
til styret, og betinger ikke tilbakebetaling av innbetalt medlemskontingent ev.
bryggeavgift, innskudd engangsbeløp og ev. andre ilagt avgifter.
Unntak fra denne bestemmelsen er innskudd engangsbeløpet for flytebryggeplass som
nedskrives med. 1/3 av innskudd engangsbeløpet ved overtagelse og deretter med 1/3
pr medlems år for båtplasser opp t.o.m. 4 meters bredde, og 1/5 av innskudd
engangsbeløpet ved overtagelse og deretter med 1/5 medlems år for båtplasser over 4
meters bredde. Restbeløp utbetales ved oppsigelse av båtplass. Medlemsåret i
foreningen er å oppfatte som perioden mellom to årsmøter. Det påligger medlemmet selv
å gjøre seg kjent med gjeldende regler og vedtekter i foreningen. Regnskapsperioden for
foreningen er å regne fra 1/1 til 31/12.

§4

Styret kan i spesielle tilfeller ekskludere medlemmer fra foreningen. Vilkår som kan
medføre eksklusjon er:
- Manglende innbetaling kontingent, innskudd engangsbeløp og ilagte gebyrer innen
fastsatte frister
- Etter brudd på foreningens lover, og andre
skriftlige pålegg fra styret, etterfulgt av 1 skiftelig, og 1 muntlig advarsel.
Dette gjelder ikke ekskludering av medlemmer på grunn av utestående fordringer,
dette er beskrevet i §8.
En eksklusjon skal meddeles medlemmet skriftlig, og eventuelle båt(er) skal fjernes fra
brygge plassen umiddelbart. Medlemmet mister sin ansiennitet, og eventuelt innbetalt
innskudd engangsbeløp, bryggeavgift, og medlemskontingent. Ved søknad om nytt
medlemskap etter eksklusjon, skal alle utestående fordringer være betalt i sin helhet til
foreningen, og søknad om nytt medlemskap skal godkjennes av styret på forhånd.
Medlemmer uten båtplass, som ikke betaler medlemskontingent innenfor fastsatt frist, blir
slettet fra medlemsregistret uten skriftlig varsel. Medlemmer med båtplass blir varslet
skriftlig ved eksklusjon.

§5

Generalforsamlingen skal behandle:
9. Fastsette innskudd engangsbeløp /gebyrer/kontingenter.
§7

Generalforsamlingen bestemmer hvor mye som skal betales i medlemskontingent,
bryggeavgift, innskudd engangsbeløp, godtgjørelse for arbeidsinnsats og ev. andre avgifter.

§9

Medlemmer som ønsker båtplass må sende skriftlig søknad til styret, som foretar tildeling
etter medlemmets ansiennitet. Dette gjelder både faste båtplasser, og strøplasser. Ved
tildeling av båtplass plikter medlemmet å betale innskudd engangsbeløp, kontingent, og
eventuelt andre avgifter før medlemmet får anvist sin båtplass

§11
Ved dødsfall overføres automatisk medlemskap med full ansiennitet og ev.
båtplass vederlagsfritt til ektefelle eller samboer med skriftlig samboerkontrakt.
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Båtplasser kan også overføres til barn/svigerbarn skriftlig, forutsatt at disse blir
medlem av foreningen, betaler innskudd engangsbeløp og avgifter samt er
bosatt innenfor Fredrikstad kommune. Ansienniteten for barn/svigerbarn gjelder
fra deres innmeldingsdato som medlem. Restinnskudd resterende av
engangsbeløpet for flytebrygge plass tilbakebetales tidligere eier, og nytt
innskudd engangsbeløp betales av ny eier.

§16
Denne foreningen kan ikke oppløses med mindre minst 2/3 av de fremmøtte
medlemmer på en ordinær generalforsamling stemmer for dette. Dessuten må
Generalforsamlingen bestå av minst 2/3 av foreningens medlemmer. Dersom
Generalforsamlingen ikke er
beslutningsdyktig må saken utsettes til neste ordinære generalforsamling hvor
saken avgjøres med 2/3 flertall, uansett hvor mange medlemmer som stemmer.
Ved eventuelt opphør tilfaller foreningens midler en veldedighets forening allmennyttig
forening tilknyttet båt og sjøliv Forslaget om hvem veldedighet det skal gå til legges fram for
generalforsamlingen av styret for avstemming under behandling av opphøret.

OPPSUMMERING
Som Dere ser ut av endringene som er foreslått er det mer eller mindre bare ordlydsendringer.
Vi har fått hjelp av KNBF til finne ut hvilke endringer vi må gjøre med våre vedtekter for at det
skal bli godkjent.
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