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VEDTEKTER FOR
Ryggstranden Båtforening
Stiftet 1973
Vedtatt av Årsmøte
Mars 2013.

§1

NAVN – FORMÅL

Foreningens navn er Ryggstranden Båtforening og foreningens mål er å fremme
båtsporten, administrere anlegget i Ryggstranden samt å ivareta medlemmenes interesser.
Foreningens emblem er en blå stilisert vipe på hvit bunn.
§2

ÅRSMØTE

Foreningens høyeste myndighet er Årsmøtet.
Ordinært årsmøte avholdes en gang i året og da fortrinnsvis innen utgangen av februar
måned. Det skal innkalles med minst 14 dagers varsel.
Ekstraordinært årsmøte skal innkalles når styret finner dette nødvendig eller når minst 20
medlemmer forlanger dette skriftlig. Det skal innkalles med minst 8 dagers varsel.
Forslagsrett og stemmerett har de medlemmer som har vært registrert i minimum 3
måneder og har betalt foregående årskontingent. Dette gjelder også for passive
medlemmer.
På det ordinære årsmøtet behandles årsberetning og regnskap. Dette sendes medlemmene
sammen med innkalling til årsmøtet.
Det skal foretas valg av de medlemmer i styret som står på valg. Årsmøtet velger hvert år
nytt medlem til valgkomiteen som består av 3 medlemmer.
Forslag til kandidater til styreverv eller andre tillitsverv skal meddeles skriftlig til
valgkomiteen minst 14 dager før årsmøtet.
Andre forslag som vedrører brygger, slipp, oppslagsplass og lignende meddeles skriftlig
til styret minst 14 dager før årsmøtet.
Årsmøtet velger hvert annet år revisor.
§3

STYRET

Styret er foreningens høyeste myndighet mellom årsmøtene.
Foreningens styre skal bestå av 5 medlemmer samt 2 varamenn. Disse velges av
årsmøtet ved ordinær innkalling. I tillegg blir 1 styremedlem ved varamann oppnevnt av
Randaberg kommune (småbåthavnutvalget).
Funksjonstiden for medlemmer valgt av årsmøtet er 2 – to - år og løper fra årsmøte til
årsmøte; 4 – fire - år for de kommunalt utpekte medlemmer.
Årsmøtet velger blant sine medlemmer personer til følgende posisjoner;
formann, kasserer, sekretær, havnesjef og arbeidsleder samt 2 varamenn.
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Havnesjefen fungerer som formann i dennes fravær.
Styret er beslutningsdyktig når minst 4 medlemmer er til stede.
Havnesjefen oppnevner bryggesjefer i samråd med styret.
Styret bestemmer og håndhever havnereglementet. Styret skal ivareta foreningens
daglige gjøremål og løpende forretninger. Havnesjef og kasserer har signaturrett med
formann som varamann.
Styret plikter hvert år å fremlegge for årsmøtet en årsberetning og siste års regnskap i
revidert stand.
Styremøter avholdes så ofte formannen finner dette nødvendig. Alle vedtak i styret
krever simpelt flertall. Ved likt stemmetall i styret har formannen dobbelt stemme.
Varamennene har møteplikt og har i likhet med de andre medlemmene forslagsrett.
Stemmerett bare ved styremedlemmers frafall. Det føres protokoll fra styrets møter.
§4

KONTINGENTER OG AVGIFTER

Medlemskontingenten og båtplassavgifter fastsettes av Årsmøtet etter forslag fra styret.
Øvrige avgifter fastsettes av styret.
Manglende innbetaling av medlemskontingent og eller andre avgifter kan medføre til tap
av båtplass og/eller medlemskap dersom betalingsfristen overskrides med mer enn 1 – en
- måned.
§5

OPPTAK AV NYE MEDLEMMER

Nye innmeldinger skjer på eget skjema og leveres til styret som med simpelt flertall
bestemmer om opptak skal finne sted.
Ved arv vil nedad- eller oppadstigende rekke (sønn/datter, ektefelle/samboer eller
foreldre) kunne bli medlem og overta båtplassen. Det må gis skriftlig melding til styret.
Dersom et medlem ved sin oppførsel skader foreningen eller gir grunn til misnøye eller
forargelse, kan styret ekskludere vedkommende. Medlemmet har dog rett til skriftlig å
innanke saken til første årsmøte. Denne anken må foreligge minimum 2 uker før
årsmøtet.
§6

LOVENDRINGER

Endringer av vedtektene skal forelegges Randaberg kommune til uttalelse og kan bare
vedtas på ordinært eller ekstraordinært årsmøte. Til gyldig vedtak kreves 2/3 flertall
blant fremmøtte stemmeberettigede medlemmer.

§7

OPPLØSING AV FORENINGEN

Oppløsing av foreningen kan kun fattes av et årsmøte hvor minst 2/3 av alle medlemmer
er til stede. Oppløsing kan bare fattes med ¾ flertall. I tilfelle oppløsing tilfaller
foreningens eiendeler (etter at skyldig medlemsinnskudd er tilbakebetalt) Randaberg
kommune eller formål godkjent av denne.
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HAVNEREGLEMENT
FOR
RYGGSTRANDEN BÅTFORENING
§1
Ryggstranden Båtforening skal til enhver tid ha en havnesjef som er valgt av årsmøtet.
Styret fastsetter regler for hvem som skal få tildelt båtplass (jfr. også vedtektene § 5).
Klage fra et medlem avgjøres av styret.
Klager må fremsettes skriftlig innen 3 – tre – uker ellers bortfaller klagen. Styret kan
også utarbeide instruks for havnesjef og bryggesjef.
§2
Det oppnevnes en Havnekomité som består av havnesjefen og bryggesjefene.
Foreningens medlemmer vil så langt plassen tillater, få tildelt båtplass av Havnekomitéen.
Tildeling av båtplass skjer etter ansienitet etter følgende prinsipp:
1. prioritet har medlem m/båtplass og som ønsker større plass
2.
«
« passivt medlem
3.
«
« ventelisten.

§3
Alle båter i havnen skal være registrert i et godkjent båtregister og ha påført registreringsnummer dessuten foreningens årsemblem for betalt havneavgift dersom dette blir
bestemt.
Alle båter skal ha ansvarsforsikring.
Registrering av båt skal lyde på samme navn som innehaver av båtplass hvor båten er
belagt.
Uoverensstemmelse skal straks rapporteres til havnesjef. Proforma arrangement hvor det
opereres med 2 eller flere eiere for en båt, godkjennes ikke.
§4
Et medlem som ikke ønsker å disponere sin båtplass over lengre tid (mer enn 1 – en –
måned), skal rapportere dette til havnesjef eller bryggesjef. Havnekomitéen disponerer i
denne tiden båtplassen. Medlemmet skal i god tid (3 ukers varsel) meddele havnesjef når
han/hun selv ønsker å benytte plassen igjen.
En båtplasseier kan ikke selv leie/låne ut sin båtplass.
§5
Havnesjefen kan forlange at båteier bytter plass når dette er nødvendig for en optimal
utnyttelse av båthavnen.
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§6
Båteiere plikter å holde forsvarlig fortøyning og fendring på sine båter og plikter å følge
alle pålegg fra havnesjefen. Styret anbefaler stramme fortøyninger akterut og strekkfisker. Alle båter på bryggene E – F og G skal ligge med baugen inn mot land for å
unngå skade på kaianlegg.
Flytende tauverk er forbudt. Det er ikke tillatt å fortøye joller verken foran eller bak båt
ei heller plassere disse på bryggene. Jollene skal ligge på land på anvist plass (jollestativ)
og skal være påført eiers navn (reg. nummer). Joller (slepejoller) i denne sammenheng
defineres som joller mindre enn 11 fot (3,3 meter).
§7
Innenfor moloen er største tillatte fart 3 – tre – knop (dorgefart). Havneområdet må
ikke forurenses. Dette gjelder også for slippområdet. Medlemmer som har hatt båten til
slipping, skal sørge for å rydde opp etter seg. (Jfr. oppslag på slipphus).
§8
Ved servicebrygge er kun kortere opphold tillatt.
Båter som skal i opplag eventuelt oppussing, må kun plasseres etter havnesjefens
anvisning.
§9
Ved bytte av båt skal havnesjefen underrettes skriftlig (på eget skjema) om dette og
endringen registreres i foreningens interne database.
Dersom ny båt er større enn tidligere båt, skal det på forhånd søkes skriftlig (på eget
skjema) til styret om båtplass for den nye båten. Den nye båten skal ikke tas inn i
havnen før tillatelse til dette er gitt fra styret.
§ 10
Havnesjefen har full myndighet for håndhevelse av havnereglementet samt ro og orden i
havneanlegget. Enhver båteier (båtplasseier) plikter å rette seg etter hans anvisning.
Styret kan pålegge båteier å fjerne båten hvis den utgjør en fare for mennesker, miljø eller
utstyr. Hvis pålegg ikke etterfølges innen rimelig tid, kan styret fjerne båten for eiers
regning.
§ 11
Største tillatte båtlengde i havnen er i hovedregel 10 – ti – meter (totallengde inkludert
baugspyd og badeplattform). For båter som er lengre enn 10 meter, kan styret dersom de
finner dette mulig gi dispensasjon.
Denne begrensning gjelder dog ikke brygge G.
§ 12
Aktive medlemmer uten båt kan i hovedregel disponere sin båtplass i inntil 3 år. Utover
dette kan styret i spesielle tilfeller (så som sykdom, arbeide i utlandet og lignende) etter
skriftlig søknad gi dispensasjon for inntil 1 – ett – år om gangen. Medlemmer som
”mister” plassen sin får tilbakebetalt innskuddet i brygge og utligger og blir overført til
passivt medlemskap med de rettigheter/plikter dette har.
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§ 13
Pris for slipping bestemmes av det sittende styre. Det skilles mellom medlemmer og ikke
medlemmer. Alle som har båt til slipping, skal sørge for å rydde opp etter seg. (Jfr.
oppslag på slipphus).
§ 14
Overtredelse av havnereglementet vil bli rapportert til styret for videre behandling og kan
føre til bortvisning fra havnen, tap av båtplass og tap av medlemskap. (Jfr. Vedtektenes
§ 5 vedr. ankemulighet).

