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Vedtekter for Rakkevik Småbåthavn SA  
 

Vedtatt på Årsmøtet 9. februar 2021 

§ 1 Sammenslutningsform og foretaksnavn  

Sammenslutningen er et samvirkeforetak med foretaksnavn 
Rakkevik Småbåthavn SA, stiftet 30.10 2012.  

Medlemmene hefter ikke overfor kreditorene for foretakets forpliktelser. § 

§ 2 Forretningssted  

Forretningskontoret er i Tønsberg kommune.  

§ 3 Virksomhet  

Foretaket har til formål å skaffe medlemmene båthavn 
ved sammenslutningens område i Rakkevik. Foretaket skal drifte 
Rakkevik Småbåthavn SA  

Inn- og utmeldelser skjer skriftlig til styret. Medlemskap erverves først ved 
kjøp av båtplass. Ved innløsning av båtplass opphører medlemskapet.  

Salgs- og innløsningspriser for de enkelte båtplassene foreslås av styret og 
fastsettes av årsmøte. Kun årsmøtet kan foreta verdiregulering 
av båtplassene.  

Alle medlemmer har samme forpliktelser overfor foretaket, og medlems 
rettigheter gis etter ansiennitet.  

§ 4 Andelsinnskudd og kontingenter  

Nye medlemmer skal betale for andelsinnskudd, innmeldingskontingent 
og andelsbrev. Årsmøtet fastsetter størrelsen på prisen på andelsbrevet, 
andelsinnskuddet og innmeldingskontingenten. Medlemmene får ikke renter 
på disse innskuddene. Ved utmelding har medlemmet ikke krav 
på tilbakebetaling av prisen på andelsbrevet og innmeldingskontingenten.  

Hvert medlem skal betale en årlig medlemskontingent (årskontingent). 
Kontingentens størrelse fastsettes av årsmøtet.  
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Årskontingenten skal betales til kassereren innen 15. mars. Ved betaling etter 
forfall beregnes det et gebyr. Hvis årskontingenten ikke er betalt innen 30. 
april, disponerer styret gjeldende plass og medlemmet kan ikke regne med å 
få båtplass inneværende år. På årsmøtet kan styret foreslå eksklusjon av de 
medlemmer som ikke har betalt årskontingenten.  

Årsmøtet fastsetter gebyr for uteblivelse fra vakt, dugnad eller annet arbeid 
som styret innkaller til samt gebyr for forsinkede betalinger og pris for 
vinteropplag i havna.  

Alle skyldig beløp vil bli motregnet i forbindelse med eventuell innløsning av 
båtplassen etter gjeldene pris, jf. § 14 og § 15.  

Dersom båtplassen blir oppgradert, og Årsmøte vedtar at det skal 
betales egenandel/oppgraderingstilskudd i den forbindelse, skal den 
innbetalte egenandel/oppgraderingstilskuddet legges til det 
opprinnelige andelsinnskuddet. Ved innløsning av båtplassen er det summen 
av andelsinnskudd og egenandel/oppgraderingstilskuddet som kommer 
til utbetaling til andelseier.  

Ved utmeldelse av foreningen, med tilhørende innløsning av båtplass, eller ved 
salg av båtplass i forbindelse med kjøp av annen båtplass i havna, 
blir andelsinnskuddet og eventuelle egenandeler/oppgraderingstilskudd 
tilbakebetalt/avregnet når den aktuelle båtplassen er videresolgt og oppgjør 
har funnet sted.  

§5 Anvendelse av årsoverskudd  

Ordinært årsmøte skal hvert år godkjenne styrets fremlagte 
årsregnskap.  Overskudd i årsregnskapet skal ikke deles ut til medlemmene, 
men godskrives foretakets egenkapital.  

§ 6 Styre, daglig leder og administrasjon  

Styret skal ha seks medlemmer og to varamedlemmer.  

Styret består av leder, sekretær, kasserer og tre oppsynsmenn.  

Styret er foretakets øverste ledelse og styreleder vil fungere som 
daglig leder.  
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Lederen sammenkaller til styremøter når han finner det nødvendig, eller når 
to av styrets medlemmer forlanger det. Lederen leder styrets møter og 
foretakets forhandlinger.  

Sekretæren fører protokoll over alle møter. I samråd med lederen 
fører sekretæren foretakets korrespondanse.  

Kasserer fører foretakets regnskap og medlemsfortegnelse, 
innkasserer inntekter og betaler utgifter. 
Alle utbetalinger skal godkjennes av kasserer og et styremedlem 
i fellesskap.  

Regnskapet følger kalenderåret. Regnskapet skal revideres før 
det fremlegges for årsmøtet.  

Styret gis en årlig godtgjørelse tilsvarende årskontingenten for 4,5 meters plass 
med strøm og vinteropplag for stor båt. Størrelsen på godtgjørelsen skal til 
enhver tid ikke overstige skattereglenes fribeløp.  
Telefonutgifter godtgjøres ved dokumentert bruk.  

Styrets medlemmer er fritatt fra vaktordningen.  

Reiseutgifter i regi av båtforeningen dekkes etter statens satser. Styret kan 
påskjønne personer som har gjort en ekstra innsats i løpet av året.  

 

 7 Ordinært årsmøte  

Ordinært årsmøte holdes hvert år etter forutgående bekjentgjørelse med 14 
dagers varsel. Der behandles:  

1. Godkjenning av innkallingen  

2. Valg av møteleder  

3. Valg av årsmøtereferent  

4. Valg av to til å underskrive protokollen  

5. Valg av tellekorps  

6. Årsberetning for foregående år 

7. Revidert regnskap for foregående år 

8. Innkomne forslag og forslag fra styret.  

9. Fastsettelse av årsleie og gebyrer for kommende år 

10. Orienteringssaker fra styret  

11. Budsjett for kommende år  

12. Valg  
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Leder velges for ett år, de øvrige for to år. Medlemmer som har oppfylt sine 
forpliktelser har stemmerett. Tillitsmenn velges med kvalifisert flertall. 
Årsmøte innkalt på lovlig måte er beslutningsdyktig uansett fremmøte. 
Ekstraordinært årsmøte, som varsles som det ordinære, holdes når styret 
finner det nødvendig, eller når minst 1/10 av medlemmene forlanger det. 
Ekstraordinært årsmøte er beslutningsdyktig uansett fremmøte.  

§ 8 Bevilgninger  

Årsmøtet bevilger midler til styrets forslag til kommende års arbeid. 

 
§ 9 Arbeider  

Større arbeider må godkjennes av årsmøtet. Mindre arbeider kan 
styret sette i gang på eget initiativ.  

§ 10 Økonomiske fordeler.  

Ingen medlemmer har rett til å trekke økonomiske fordeler av foretakets 
eiendom.  

§ 11 Rettigheter og forpliktelser  

Medlemmers rettigheter og forpliktelser overdras med 
styrets godkjennelse. Foretaket har 1. prioritet ved overdragelse.  

Ved ombygginger, forsterkninger eller justeringer av bryggeanlegget, 
har Styret anledning til å flytte medlemmene fra en båtplass til en 
annen internt i anlegget i de tilfeller der hensikten med   

ombyggingen/forsterkningen/justeringen er å forbedre 
havneanlegget utfra reelle behov. Slik flytting skal skje innenfor samme 
type båtplass.  

§ 12 Vedtektsendring  

Forandringer i vedtektene kan bare foretas i ordinært - eller ekstraordinært 
årsmøte, etter å ha vært oppført på sakslisten, og krever 2/3 flertall av de 
fremmøtte. Forslaget om vedtektsendring må være sendt styret en måned før 
årsmøtet skal finne sted og skal være kunngjort for medlemmene på forhånd. 
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Ingen forandringer av denne vedtekt kan bevirke at medlemmer som har 
kausjonert for foretakets lån mister sin stemmerett, eller andre rettigheter i 
foretaket.  

§ 13 Overdragelse eller pantsettelse av foretakets eiendom  

Salg, pantsettelse eller overdragelse av foretakets eiendommer avgjøres på 
årsmøtet eller på ekstraordinært årsmøte etter å ha vært oppført 
på sakslisten, og krever minst 2/3 flertall av de frammøtte for å være gyldig.  

§ 14 Retten til å beholde båtplass som ikke blir benyttet 
av medlemmet  

Hvis et medlem ikke har hatt egen båt på fem år må vedkommende innløse 
plassen hvis det er venteliste. Medlemskapet opphører ved innløsning av 
båtplassen jf. § 3. Det er mulig å søke om dispensasjon fra denne reglen. 
Dispensasjonssøknaden skal leveres til styret. Det er styret som har fullmakt 
til å innvilge eller avslå søknaden.  

§ 15 Eksklusjon  

Oppfører et medlem eller en person som leier båtplass seg i strid 
med foretakets vedtekter og reglement eller motarbeider foretaket, viser 
dårlig oppførsel, sløser med foretakets midler, øver hærverk og lignende, 
kan han eller hun ekskluderes etter forslag fra styret. Saken 
forelegges årsmøtet, hvor det angjeldende medlem har anledning til å forsvare 
seg muntlig og skriftlig. Årsmøtet tar den endelige avgjørelse.  

§ 16 Reglement  

Styret vedtar og endrer foretakets reglement. Reglementsendringer skal 
refereres på årsmøtet.  

§ 17 Fordeling av nettoformuen ved oppløsning av foretaket  

Ved oppløsning skal gjenværende midler tilfalle dem som er medlemmer på 
oppløsningstidspunktet. 
 


