Sandøya motorbåtforening

VEDTEKTER FOR SANDØYA BÅTFORENING
§1
NAVN
Sandøya Båtforening
Sandøya båtforening er en selveiende forening.
§2
FORMÅL
Foreningens formål er å skaffe medlemmene betryggende båt- og opplagsplass, samt å ivareta
båtsportens interesser.
§3
FORENINGENS STYRE
Foreningens styre velges på årsmøtet.
Styret består av 6 medlemmer: formann, sekretær, kasserer, 2 styremedlemmer, bryggesjef, samt 2
varamenn (1 for styret og 1 for bryggesjef).
For øvrig skal det velges en valgkomité på tre personer som velges for 2 år.
Styremedlemmene velges enkeltvis.
Styrets funksjonstid er 2 år Det skal velges slik at 3 og 3 går ut av styret annethvert år, men leder
og nestleder skal ikke gå samtidig.
Styret er beslutningsdyktig når minst 3 medlemmer er tilstede. Ved stemmelikhet har formannen
dobbeltstemme. Formannen har øverste myndighet og representerer foreningen utad. Sekretæren
fører protokoll, besørger korrespondanse og legger frem årsmelding på årsmøtet.
Styret kan fordele inntil 5000 kr for å dekke telefonutgifter, og lignende, som styrets medlemmer
kan dokumentere
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§4

MØTER
Medlemsmøter avholdes når styret finner det nødvendig.

Innkalling til møter skal skje med minst 7 dagers varsel. Hvis viktige saker skal behandles må
dette fremgå av innkallingen.
Styremøter avholdes når formannen finner det nødvendig, eller når minst 2 av styrets medlemmer
forlanger det.
Alle saker avgjøres med simpelt flertall, unntatt saker i henhold til § 11.
§5
ÅRSMØTE
Årsmøtet holdes innen 01.03 med minst 21 dagers varsel, innkallingen kan enten være skriftlig
eller elektronisk (SMS eller e-post) og skal ha vedlagt saksliste.
Årsmøtet skal behandle følgende saker:
1. Valg av dirigent, referent og 2 til å underskrive protokoll
2. Gjennomgå styrets årsberetning
3. Behandle og godkjenne foreningens regnskap
4. Gjennomgå beretning fra revisor
5. Budsjett
6. Kontingent
7. Innkomne saker
Valg i henhold til § 3, samt valg av 3 personer til valgkomite
Forslag til lovendring eller andre forslag skal være styret ihende senest 3 uker før årsmøte.
Ekstraordinært årsmøte kalles sammen etter beslutning av styret, eller når minst 1/3 av medlemmene
forlanger det. Møtet må da avholdes senest innen — en — måned etter at styret har mottatt
henstillingen. Ekstraordinært årsmøte kan bare ta opp de saker som er kunngjort i innkallelsen.
Innkalling skjer minst 3 uker før det ekstraordinære årsmøte.
Ektefeller/samboere har også stemmerett ved forslag det skal stemmes over, dersom navngitt person
på kontigentlisten ikke kan møte Likevel har familien kun — en — stemme, og det er ikke anledning
til å gi fullmakt til andre.
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§6

KOMITEER
Komiteer eller enkeltmedlemmer for særskilte oppdrag og gjøremål kan velges på møtene eller
utnevnes av styret. Komiteene skal i god tid før årsmøte sende sin årlige rapport til styret som tar
rapporten med i årsberetningen. Valgkomiteen leverer sin innstilling til årsmøte.
§7
MEDLEMSSKAP
Alle som innordner seg under foreningens lover og bestemmelser, enten vedkommende er båteier eller
ikke, kan tas opp som medlem Et medlem som forbryter seg mot foreningens lover eller interesser,
eller som ved sin oppførsel vekker anstøt og derved skader foreningen, kan, hvis ikke advarsel
hjelper, ekskluderes av årsmøtet
§8
KONTINGENT

Kontingenten fastsettes på årsmøtet og betales forskuddsvis. Kontingenten gjelder for
kalenderåret, og forfaller til betaling 01mai. Ved purring belastes medlemmet med et gebyr på kr
300.
§9
MEDLEMMENES PLIKTER OG RETTIGHETER

Medlemmene bør motta valg av alle tillitsverv i foreningen, men kan, etter å ha sittet i et
hovedverv, frasi seg valg for like lang tid som det har sittet i dette.
Ethvert medlem plikter seg å hemmeligholde for uvedkommende, saker som er av viktighet for
foreningen.

Et hvert medlem plikter selv å orientere foreningen om riktig personalia som mobilnr. etc.
Opplysningene skal kun brukes til informasjon fra foreningen til medlemmer.
Medlemmene med båtplass plikter å delta på dugnader og lignende, etter vedtak fra styret.
Uteblivelse fra dugnad uten godkjennelse med formann eller bryggeformann medfører et gebyr på
kr 300,§ 10
UTMELDING eller FRAFLYTTING
Utmelding av medlem skjer skriftlig til styret (helst kasserer). Medlem som skylder kontingent for 6
måneder kan sies opp. Foreningen er pliktig til å underrette vedkommende skriftlig.
§11
LOVENDRING
Forandring av lovene kan vedtas på årsmøtet med 2/3 flertall
§ 12
TILDELING AV BÅTPLASSER
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Fastboende har fortrinnsrett til båtplass. Er det ledige plasser vil disse fordeles på hytteeiere så langt
det lar seg gjøre. Hytteeiere som får tildelt båtplass, får disse for 5 år av gangen og må selv søke om
fornying i god tid før perioden utløper. Blir plassen liggende tom en sesong uten at båteier har meldt
fra til styret, kan plassen bli disponert av foreningen.
§ 13
BYTTE/AVHENDING AV BÅTPLASS
Ved avhending av båtplasser skal kasserer kontaktes skriftlig og innskuddet utbetales uten
indeksregulering. Framleie eller bytte av båtplasser er ikke tillatt på eget initiativ og skal avtales med
foreningen ved bryggeformann.
§ 14
VEDLIKFSHOLDSFOND FONDSREGLER

Styret legger frem for hvert årsmøte forslag til disponering av overskudd, eventuelt dekking av
underskudd, Avsetting av midler fra overskudd til særskilte fond for fremtidige utgifter
(vedlikeholdsfond), bor skje hvert år, Avsatte midler settes inn på særskilt konto for høyrente.
Renteinntekt tillegges fondskapitalen årlig. Avsatte midler disponeres av styret. Bruk av avsatte
midler skal legges frem for årsmøtet hvert år med egen melding.
Avsatte midler kan kun brukes til:
a) Skade på anlegg som ikke dekkes av forsikring, skadevolder eller andre offentlige eller private
tilskudd.
b) Fornying av anlegg som følge av alderdom
§ 15
OPPHØR
Ved et eventuelt opphør av Sandøya motorbåtforening skal inventar og midler overføres Sandøya Vel
og fordeles etter følgene prioriteringer.
A. Alle utestående fordringer skal betales.
B. Alle medlemmer som har innskudd for båtplass skal tilbakebetales.
C. Eventuelt overskudd tilføres Sandøya Vel og som fordeles etter skjønn som kommer Sandøyas
befolkning og foreninger til gode.

