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SK'OID BÅTFORENING

E'thvert medlem som har sittet .i st)rret i 2 Ar gå rad, kan
nekte gjenvalg for de lølgende 2 år.
Av styrets medlemmer kan maksimatt 2 skiftes ut samtidig.

§ 10 Medlemmer som ikke retter s6g etter forening€ns lover og be-
stemmelser, vi,rker til skade for foreningens arbeid, kan etter var-
sel fra styret ekskluderes. Dette vedtak kan legges frem på første
generalforsamling og avgiøres av denne.

§ 11 t'itaeting av ledige båtplasser skal skje gjennom foreningen ettsr
søknadsansiennitet.

§ 12 Forandringer av disse lover kan kun bli glort \red en ordinær ge-
neralforsamling. Det kreves 2/g flertall. Forslag. til forandringer
av lovene må være innlevert til styret innen 15. februar.

SKJOLD 1. januar 1978 Styret

Hqvneinstrukser
1. Alle båter som et lorløyd ved bryggene skal være forsikret og for-

synt med registreringsnummer.

2. Båtene skal til enhver tid ha solide fortøyninger. Disse må stram-
mes sli.k at gnidning mot sidebåten utelukkes. Båtene skal i sam-
me hensikt være utstyrt med ,endere.

3. Bryggeområdet skal ikke benyttes til lagringsptass. Under ved.like-
hold og reparasjon€r må der ikke tømmes avfal.l på sjøen som kan
forurense sjø og båter. Båteiere må vise hensyn og holde mod€rat
fart i havneområdet.

4. Båtplasser som ikke benyttes over et kortere eller lengra tidsrom,
kan ikke leies ut videre av medlemmel. Dei skal meldss til havneut-
valget som da vil disponere de frie plassene til eventuelle gjeste-
fortøyninger m.m.

5. Medlemrner som ikke retter seg etter havnestyrets anvisn,inger og
bestemmelser kan, etter gientatte brudd, ekskluderes.

§ 1 Foreningens navn er Skiold Båtforening med initialer S. B. F.

§ 2 Foreningens formål er å fremrne interesse lor båtsporten samt å
ivareta båteierens interesse på beste måte.

§ 3 Foreningens styre består av 3 medlemmer og har 1 varamann.
Varamannen kan jnnkalles til slyremøter. Styret er beslutningsdyk-
tig når det er fulltallig.

§ 4 Styret besørger alle løpende forretninger, ivaretar ioreningens
økonomi og ,nteresser forøvrig. Det sammenkaller møter, legger
frem beretning om foreningens virke sammen med revidert regn-
skap på den ordinære generalforsamling.

§ 5 Foreningen er åpen Jor alle. Styret har mandat til å tegne eller
avslå medlemskap. Styret kan gi passivt medlemsskap. passive
medlemmer har ikke stemmerett og har hell€r ikke rett til båt-
plass. De er ikke valgbare til styret, men derimot til komiteer.

§ 6 Medlemskontingenten fastsett€s på generalforsamlingen. Årets
kontingent må belales innen 1. april. Stemmerett har den som
har betalt skyldig kontingent. Utmelding fra foreningen må skje
skrittlig innen årets utgang.

§ 7 Havneutvalget fører fortøyningsregister over medlemmenes båter.
Medlemmene plikter å tølge larløy- og havneinstrukser.

§8 Ordinært årsmøte blir holdt hvert år innen utgangen av mars.
lnnkalling skier med minst 14 dagers varsel. Ekstraordinært års-
møle innkalles med minst I dagers varsel, når sty.ret tinner det
nødvendig eller når det "skrifflig" forlanges ay minst 10 medlem-
mer. For at årsmøtet skal kunne latte vedtak, må minst 1/3 av
medlemmene være til stede. Hvis ikke et tilstrekkelig antall møter,
berammes ekstraord.inært årsmøte der vedtak kan fates uansett
antall fremmøtte.

§ 9 Generalforsamlingen behandler:
Årsberetning og revidert regnskap.
Forslag til forandri.nger av, og tillegg ill lover som tidligere
er fremlagt skriftlig for styret og behandlet på styremøte.
Valg av tormann, styremedlemmer, havneutvalg og komiteer,
samt revisor.
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