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     Revidert årsmøte 24.2.2016 

 

Vedtekter for Årdal Båtforening 
 

 

§1. FORENINGENS NAVN 

Foreningens navn er Årdal Båtforening (ÅBF).  ÅBF er tilsluttet de organisasjoner årsmøtet 

gjør vedtak om. 

 

 

§2. FORMÅL  
ÅBF skal: 

 - tilstrebe å tilby havnekapasitet og vinteropplag etter behov og med definert  

  standard/kvalitet. 

   - til enhver tid ha planer for båthavna og økonomi som tilstreber å oppfylle dette. 

 - samle båtinteresserte inklusive barn og ungdom for å skape et godt  

  og sosialt båtmiljø. 

 - spre kunnskap om sikkerhet, sjøvett, båtmateriell og kystkultur. 

  - sikre båthavner, opplagsplasser og hus til formålet. 

 - sikre friareal og bruk av disse. 

 - spre kunnskap til medlemmer om lokale sjøområder for turer og felles arrangement. 

 - samarbeide med andre båtforeninger og båtinteresserte i nærliggende distrikt. 

 - motarbeide forurensing av sjø og strender. 

 - samarbeide med lokale styresmakter  

 

 

§3. MEDLEMSKAP 

ÅBF kan oppta som medlem alle båtinteresserte som er villig til å arbeide for foreningens 

formål, og som aksepterer foreningens vedtekter.  Foreninger og virksomheter kan være 

medlem.  Hvert medlem blir tildelt løpende medlemsnummer. Medlemsnummer viser 

ansennitet. 

 

- Et medlem kan søke om å disponere 1 båtplass med 1 opplagsplass på land. 

- Et medlem skal kun leie en båtplass. Dette gjelder både varig og midlertidig leie.  

 Leiekontrakt skrives. 

- Medlemskap gir midlertidig leierett til båtplasser som ikke er i bruk og som ÅBF derfor  

 disponerer. 

- Størrelse på båtplass skal reflektere behov og mulighet for ÅBF 

- Medlemmer med båtplass er forpliktet til vedlikeholdsarbeid etter behov og vedtak i ÅBF.   

- Medlemmer uten båtplass er ikke forpliktet til aktivt vedlikeholdsarbeid. 

- Ved død kan medlemskap og båtplass med ansiennitet arves av etterlatte. 

- Medlemskap gir mulighet for båtplass og vinteropplag etter vedtektene. 

- Et medlem som volder skade eller fare for andre medlemmer, eller skader ÅBF`s rykte 

 kan bli strøket som medlem. 

- Medlem kan strykes etter vedtak i styret i ÅBF. Slikt vedtak  kan innen en måned etter at  

 medlemmet har fått skriftlig melding om det, påankes til medlems/årsmøte i ÅBF. 

- Minimum karantenetid er 12 mnd. og en må søke om medlemsskap på nytt (får laveste  

 ansiennitet).  
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§4. KONTINGENT 

Medlemskontingent og båtplassavgift m.m. skal innkreves slik: 

- 1. gangs utsending skal sendes ut innen 10.03 med betalingsfrist innen 14 dager.  

- 2. gangs utsending skal sendes ut innen 10.04 med betalingsfrist innen 14 dager. 

- Den som ikke har betalt etter 2.gangs utsending: 

  - strykes som medlem  

  - mister opparbeidet ansiennitet  

  - mister leiekontrakten på båtplassen 

  - får karantene etter styrets vurdering 

  - restsum trekkes fra depositum ved utbetaling.  

- Kontingent og båtplassavgift blir fastsatt av årsmøtet. Se prisliste. 

 

 

§5. FORENINGENS ORGANER 

Årdal båtforening har følgende organer: 

- Årsmøte 

- Medlemsmøte 

- Styre 

- Komiteer 

 

 

§6. ÅRSMØTE 

- Årsmøtet er foreningens øverste organ og blir holdt hvert år innen  utgangen av februar. 

- Medlemmene blir innkalt til årsmøtet med 3 ukers varsel. Oppslag i klubbhuset,  

 e-post og  ÅBF’s hjemmeside.  

- Saker som medlemmer ønsker tatt opp på årsmøtet skal være levert styret skriftlig eller på 

 e-post, innen 10 dager før årsmøtet. 

- Innkomne forslag skal foreligge i skriftlig form på årsmøtet til medlemmene. 

- Det ordinære årsmøtet er beslutningsdyktig når innkalling har skjedd etter gjeldene regler. 

- Årsmøtevedtak er gjeldende umiddelbart. 

- Forpliktende vedtak ved alminnelig flertall, med unntak av saker som vedrører oppløsning  

 av foreningen. 

 

  

Det ordinære årsmøtet skal behandle: 
- Styret sin årsmelding 

- Revidert regnskap 

- Fastsetting av kontingent og båtplassavgift, revidering av prisliste som omhandler alle  

 tjenester som ÅBF tilbyr. 

- Innkomne forslag. 

- Planer og budsjett for året 

- Valg av styret/komitemedlemmer samt revisor. 

 

§7. EKSTRAORDINÆRT ÅRSMØTE 

Styret kan når de finner det nødvendig, og/eller minst 1/5 av medlemmene krever det, 

innkalle til ekstraordinært årsmøte. 

Innkalling skal skje med minst 8 dagers varsel, direkte eller ved annonse i avis, e-post og 

oppslag på klubbhus. 

 

 

§8. OPPLØSNING AV FORENINGEN 

Oppløsning av ÅBF kan bare skje etter vedtak på ordinært årsmøte. 

Kapital og aktiva blir ved oppløsing disponert av årsmøtet etter innstilling fra styret. 

Vedtak om oppløsning krever 2/3 flertall av medlemmene i ÅBF. 
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§9. KRAV TIL EGENKAPITAL 

Det skal føres finansregnskap over Årdal BF sine eiendeler. 

Summen av disse verdiene skal utgjøre 100% av innbetalt depositum. 

Det skal til enhver tid være kontanter i banken tilsvarende minimum 20%  

og maksimum 50% av innbetalt depositum. 

Nyinvesteringer avskrives med 15% første året, der etter med 7% per. år. 

Sluttverdi på investeringer skal setter til 10% av opprinnelig verdi. 

Årsmøte kan fastsette andre nedskrivingssatser.  

 

§10. MEDLEMSMØTE 

Det bør holdes minst et medlemsmøte hvert halvår.  Innkalling med sakliste skal skje ved 

oppslag på klubbuset og på hjemmesiden, minst en uke før møtet. 

Ekstraordinært medlemsmøte skal holdes når styret eller minst 10 medlemmer ønsker det. 

Slike møter kan det innkalles til på kortere varsel enn en uke. 

 

 

§11. STYRET 

- ÅBF blir ledet av et styre bestående av 5 personer. Disse er: Leder, nestleder,sekretær,  

 kasserer og havnesjef. 2 varamedlemmer skal også velges 

-  Styret har administrativt ansvar, representerer ÅBF, behandler saker, ivaretar løpende drift  

 og økonomi og innkaller til styre- og medlemsmøter. 

- Styret kan oppnevne utvalg for å løse enkelte oppgaver med tidsbegrensninger.  Styret  

 vedtar ramme, tid og sted for ulike arrangement. 

- Styret gjennomfører møter når det er nødvendig og legger frem for årsmøtet årsmelding,  

 revidert regnskap, planer og budsjett. 

- Styret er beslutningsdyktig når: Leder/Nestleder, og 3 styremedlemmer er tilstede. 

- Leder har ikke dobbeltstemme.  Avgjørelser blir fattet med vanlig flertall. 

- Leder eller nestleder og et styremedlem forplikter i felleskap med sine underskrifter for  

 foreningen overfor tredjemann. 

- Valg av styre deles på følgende måte.(To års valgperiode.) 

- Leder, kasserer, havnesjef og 1 varamann til styret er på valg i partallår. 

- Nestleder, sekretær og 2. varamann er på valg i oddetallår. 

- Om noen i styret må fratre sitt verv i valgperioden, kan styret selv organisere seg frem til  

 neste valg. 

- Årsmøtet bestemmer godtgjørelse til styret. 

 

 

§12. KOMITEER 

Velges ved ettårs valg. Og består av minst 3 medlemmer og 1. vara i kvar komite. 

(Havnekomite, valkomite, dieselsalgkomite.) 

 


