Vedtekter
for
Krogstad Båtforening

Vedtatt på årsmøtet 12.4.1984 med senere endringer på årsmøtene i 2007, 2008, 2013 og 2014.

I.

NAVN OG FORMÅL

§1
Foreningens navn er KROGSTAD BÅTFORENING – heretter i teksten forkortet til KB.
§2
Foreningens formål er:
- Opparbeidelse, vedlikehold og drift av båthavn, heri innbefattet båtplasser, opplagsplasser,
parkeringsplasser, ut- og inntaksmuligheter for båter, slik at det blir en hensiktsmessig og trivelig
plass for båteierne og nærmiljøet.
- Å arbeide for båteiernes interesse i alminnelighet og fremme sunt sjøvett hos alle som ferdes i båt.
§3
KB disponerer til sin virksomhet 2 tomter – gnr. 25 bnr. 1, tomt nr. 1 og gnr. 25, bnr. 52, begge i Råde
kommune.
II.

MEDLEMMER

§4
Enhver som ønsker å bli opptatt som medlem av foreningen må sende skriftlig søknad til styret.
Ansiennitet blir regnet fra dokumentert innbetaling av kontingent. Dog blir medlemstallet å begrense til
50 utover det antall båtplasser foreningen disponerer. Medlemmer plikter å yte sitt beste til foreningens
velferd og anseelse. Ved tildeling av båtplass må medlemmene til enhver tid rette seg etter havnesjefens
anvisninger.
§5
Enhver som er tildelt båtplass i KB`s anlegg plikter å være medlem av foreningen. Ektefeller og samboere
kan eie en båtplass sammen på ett medlemskap.
§6
Hvis et medlem ikke retter seg etter foreningens lover og instrukser eller på annen måte vekker anstøt, kan
det ekskluderes av styret. Eksklusjon kan innankes for årsmøtet som fatter den endelige avgjørelsen (jfr. §
13).
III.

MEDLEMMERS RETTIGHETER OG PLIKTER

§7
Hvert medlem kan bare besitte èn båtplass.
§8
Medlemmer med båtplass har prioritet til bruk av foreningens redskap/utstyr for opptak/utsetting av
båter. Båtplass gir videre fortrinnsrett til bruk av foreningens disponible areal for opplag av båt og
parkering av bil. Dette til enhver tid etter gitte retningslinjer/instrukser fra styret.
§9
Medlemmer som ikke har båtplass har etter ansiennitetsprinsippet prioritet til kjøp av båtplass ved
omsetning (jfr. § 34) eller ved utvidelse. For øvrig har disse medlemmer rettigheter og plikter som
medlemmer med båtplass med unntak av de bestemmelser som er nevnt i § 8 og § 12.

§ 10
Medlemmer har rett til å foreslå endringer av vedtekter, instrukser m.v. som gjelder for KB. Forslag som
skal behandles av årsmøtet må fremmes for styret senest 6 dager etter innkalling er poststemplet.
§ 11
Hvert medlem forplikter seg til å holde sin båt ansvarsforsikret.
§ 12
Medlemmer vil med mellomrom bli innkalt til dugnad for foreningen. Denne kan gjøres ved egeninnsats
eller ved å betale en timepris fastsatt av styret. Medlemmer som leier ut sin båtplass slipper å utføre
dugnad. Medlemmer som leier båtplass plikter å gjøre dugnad for den tiden de leier plass. Ved salg av
båtplass/utmeldelse av foreningen refunderes intet for utført dugnad.
IV. KONTINGENT OG HAVNEAVGIFT
§ 13
Årskontingenten, havneavgiften og avgift for vakthold gjelder for kalenderåret og betales innen 1. juni.
Andre innbetalinger fra medlemmene som årsmøtet fastsetter innbetales til den fastsatte fristen.
Oversittes fristen kan styret, etter å ha gitt et varsel, stryke vedkommende som medlem (jfr. § 6).
§ 14
Æresmedlemmer betaler ikke kontingent.
V.

LEDELSE OG ORGANISASJON

§ 15
KB`s styrende og besluttende organer er:
- Årsmøtet
- Styret
I tillegg velger årsmøtet faste eller midlertidige komiteer ved behov.
§ 16
Årsmøtet er foreningens øverste myndighet og avholdes hvert kalenderår innen 15. april. Det innkalles
med minst 14 dagers varsel med sirkulær til medlemmene og nødvendig oppslag/kunngjøring på
foreningens hjemmeside på internett.
§ 17
Årsmøtet er beslutningsdyktig når minst 15% av medlemmene er tilstede eller representert ved fullmakter,
innbefattet et beslutningsdyktig styre. Hvert medlem kan ved fullmakt bare representere ett medlem i
tillegg til seg selv. Fullmakter skal være skriftlig og vedlegges protokollen.
§ 18
Er antallet medlemmer/fullmakter ikke tilstrekkelig, skal nytt årsmøte berammes med 8 dagers varsel.
Møtet kunngjøres som anført ovenfor. Dette møtet er da beslutningsdyktig med det antall
medlemmer/fullmakter som er representert.
§ 19
Vanlige beslutninger fattes med alminnelig flertall. Ved stemmelikhet er møteleders stemme avgjørende.
Beslutninger av prinsipiell art, jfr. § 23, fastsettes med 2/3 flertall.
§ 20
Når det forlanges av ett eller flere medlemmer, skal skriftlig avstemming finne sted.
§ 21
Årsmøtet skal behandle:
- Årsberetning
- Regnskap i revidert stand
- Fastsettelse av kontingent
- Fastsettelse av bryggeandelens verdi hvert tredje år

-

Forslag
Valg

§ 22
Årsmøtet skal videre behandle saker fremlagt av styret eller fra det enkelte medlem (fremmes gjennom
styret) og som er fastsatt på sakslisten (jfr. § 10).
§ 23
Saker som regnes å være av prinsipiell betydning er blant andre:
- Vedtektsforslag/endringer
- Salg/kjøp/utleie, forlengelse/oppsigelse av eiendomsforhold
- Låneopptak eller andre disposisjoner som vedrører foreningens eiendommer og/eller rettigheter
- Innskrenkning/utvidelse/avvikling av foreningens omfang og formål
§ 24
Årsmøtet foretar valg av:
- Leder – velges for 1 år
- Nestleder – velges for 2 år
- Sekretær – velges for 2 år
- Kasserer – velges for 2 år
- Vararepresentanter til styret (2 medlemmer med funksjonstid 2 år)
- Havnesjef – velges for 2 år
- Ett medlem til valgkomiteen (3 medlemmer med funksjonstid 3 år)
- En revisor (2 medlemmer med funksjonstid 2 år)
Et medlem kan nekte å motta gjenvalg for så lang tid som det har fungert.
§ 25
KB ledes av et styre som består av leder, nestleder, sekretær, kasserer og havnesjef. Styret kan utpeke
assisterende havnesjef ved behov. Styret har to vararepresentanter som har møterett.
§ 26
Styret skal gjennomføre årsmøtets vedtak, representere foreningen utad, besørge alle løpende forretninger
og sammenkalle til møter. Styret skal ivareta foreningens økonomi og dens administrative oppgaver og
interesser for øvrig.
§ 27
Styret oppnevner de komiteer og utvalg som er nødvendige for å løse bestemte oppgaver, med mindre
disse velges på årsmøtet.
§ 28
Styret holder møte så ofte lederen og/eller 2 styremedlemmer finner det nødvendig.
§ 29
Styret er beslutningsdyktig når leder/nestleder og minst 2 styremedlemmer/ vararepresentanter er
tilstede.
§ 30
Leder og ett styremedlem forplikter i fellesskap med sine underskrifter foreningen overfor tredjepart.
VI.

EKSTRAORDINÆRT ÅRSMØTE

§ 31
Styret kan, når det finner det nødvendig, og skal, når minst 1/3 av medlemmene forlanger det, med skriftlig
avgivelse av hvilke saker som ønskes behandlet, innkalle til ekstraordinært årsmøte. Innkalling skjer med
14 dagers varsel og med angivelse av hvilke saker som står på dagsorden. På ekstraordinært årsmøte
behandles kun de saker som er angitt i innkallingen.

VII.

BÅTPLASSER/ANDELER

§ 32
Fordeling av båtplasser foretas i størst mulig utstrekning etter det enkelte medlems ønske/behov.
Omfordeling kan foretas innbyrdes blant medlemmene eventuelt med styrets bistand, men alltid med
styrets godkjennelse. Det er kun tillatt med følgende båtstørrelse i båtplassene:
5 meter båtplass – inntil 7,5 meter båt
6 meter båtplass – inntil 8,5 meter båt
7 meter båtplass – inntil 9,5 meter båt
8 meter båtplass – inntil 10,5 meter båt
Større båter blir avvist.
§ 33
Andelsbevis utstedes for hver båtplass med angivelse av verdi. Ved overdragelse av båtplass blir
andelsbeviset påført justert verdi i henhold til vedtak på årsmøtet. Båtplass kan først tas i bruk når
plassens kostnad (omsetningsverdi) er betalt.
§ 34
Omsetning av båtplass skal foregå gjennom styret etter følgende kriterier:
- Til andelseierens ektefelle eller slektning rett opp/eller nedstigende linje.
- Til kjøper av eiendom hvor selger besitter båtplass. Dog må ny eier blir medlem i KB.
- Til medlem av KB uten båtplass, jfr. § 9. Om ingen medlemmer er interessert innen 2 måneder, kan
plassen selges til andre. Dog må ny eier bli medlem av KB.
§ 35
Utleie av båtplass – for kortere eller lengre tid – foretas av styret. Utleien skjer etter
ansiennitetsprinsippet. Ved eventuelt salg av båt kan ny eier disponere plassen sesongen ut. Alle som leier
båtplass må melde seg inn i KB med de rettigheter og forpliktelser det innebærer.
§ 36
Beslutning om foreningens oppløsning kan fattes av 2/3 stemmeflertall av foreningens samtlige
medlemmer. Blir foreningen oppløst treffes med alminnelig stemmeflertall bestemmelse om anvendelse av
foreningens midler og eiendeler.

