, en naturlig del av kyststien og kommunens friareal

Det er viktig at medlemmene av Steinbrygga båthavn har god kjennskap til foreningens
vedtekter som ble oppdatert 23.03.2021

§ 1 FORMÅL
Foreningen Steinbrygga Båthavn har til formål å virke for utbredelse av fritidsbåtlivet som
rekreasjon og almen kystkultur. Foreningen vil også bidra til sjøvett og marint miljøvern.
Foreningens arealer er åpne for allmenheten og er et rekreasjonsområde for rikholdig fritidsliv
ved sjøen samt annen privat fritidsbasert utnyttelse.
Med sin nærhet til Borre vikingmuseum vil foreningen også være en bidragsyter til maritim
historie. Foreningen vil jobbe for å ivareta medlemmers og allmenhetens interesser og
rettigheter til bruk av skjærgården. Foreningen vil samarbeide med private organisasjoner og
offentlige myndigheter for å fremme båtlivets og båtfolkets interesser.

§ 2 MEDLEMMER
Som medlemmer kan opptas personer som naturlig sogner til Steinbrygga Båthavn.
Medlemskap fra andre søkere vil også bli vurdert.

§ 3 MEDLEMSKAP
a) Medlem av foreningen er den som har fått tildelt medlemskap og har betalt de avgifter
som til enhver tid er gjeldende. Avgifter fastsettes av årsmøtet.
b) Hvert medlem har kun en stemme. Medlemskap kan ikke overdras som gave.
c) Ektefelle/samboer eller barn har rett til å benytte båtplassen og kan få medlemskap og
ansiennitet overført hvis vedkommende selv er bruker av plassen. Registrering må
fremsendes til styret for bokføring
d) Alle medlemmer og de som har sommerleie plikter å utføre vakt. De som ikke utfører
pålagt vakt skal betale en avgift fastsatt av årsmøtet. Se ellers eget vaktreglement.
e) Det innkalles årlig til vedlikeholdskvelder. De som ikke ønsker, eller av andre grunner
ikke kan delta i vedlikeholdsarbeidet, kan velge å betale en avgift fastsatt av årsmøtet, for
å dekke vedlikeholdsutgiftene til foreningen. Medlemmene må selv sørge for å la seg
registrere ved oppmøte.

§ 4 AVGIFTER
a)

b)

For båtplass og medlemskap betales forskuddsvis en årlig avgift som fastsettes av
årsmøtet etter styrets forslag. Hvis ikke avgift er betalt innen forfall, har styret rett til å
disponere båtplassen, og for eierens regning og risiko fjerne eventuell utlagt båt.
Purregebyr og morarenter kommer i tillegg
Årsmøtet fastsetter avgifter for sommer- og vinterleie.
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§ 5 MEDLEMSMØTER
Årsmøte holdes hvert år innen utgangen av februar. På møtet velges styre. Videre fastsettes
kontingenter og avgifter samt fremlegges regnskap og rapport. Ekstraordinært årsmøte kan
innkalles når styret finner det nødvendig, eller når minst 1/5 av medlemmene forlanger det.
Årsmøtet skal kunngjøres med minst 8 dagers varsel. For å være beslutningsdyktig, forlanges
minst 5% fremmøte. Om ikke tilstrekkelig antall medlemmer møter, kan nytt årsmøte innkalles.
Dette er i alle tilfeller beslutningsdyktig.

§ 6 TILLITSVALGTE
a)

b)

c)

Foreningen ledes av et styre på 8 medlemmer, som velges av årsmøtet. Ved
stemmelikhet har styreleder dobbeltstemme. Leder velges hvert år. Nestleder, sekretær,
havnesjef, vaktsjef, kasserer, ass. Havnesjef/materialforvalter 1 og materialforvalter 2
velges for 2 år. Revisor velges for 2 år. Kortere funksjonstid kan innvilges av årsmøtet.
Opplåsere og ringevakt regnes også som tillitsvalgte, men inngår ikke i styret. Årsmøtet
velger valgkomite bestående av tre medlemmer. Valgkomiteen plikter å varsle
kandidater senest 4 uker før årsmøtet. Ønske om fritak sendes valgkomiteen med
grunngitt årsak senest 4 uker før årsmøtet. Ønske om fritak sendes valgkomiteen med
grunngitt årsak.
Ethvert medlem plikter å påta seg verv som tillitsvalgt når forespurt. Vedkommende kan
fritas for samme tidsrom som han/hun tidligere har fungert i tillitsverv. En forespurt
kandidat til verv som styremedlem skal forespeiles hvilket verv i styret vedkommende er
tenkt i det nye styret.
Godtgjøring til tillitsvalgte fastsettes av årsmøtet.

§ 7 ORDENSREGLER
a)

b)

c)

Styret kan ekskludere et medlem når minst 4 av dets 8 medlemmer finner at saklig og
tilstrekkelig grunn foreligger. Slik grunn kan bære medlem som ved sin oppførsel vekker
anstøt og forargelse, virker til skade for foreningen eller vesentlig misligholder sine
forpliktelser i foreningen for øvrig, herunder betalingsforpliktelser. Før eksklusjon skal
medlemmet være gitt skriftlig advarsel og gitt en rimelig frist til å uttale seg om
grunnlaget for eksklusjonen. Det ekskluderte medlem skal straks underrettes i
rekommandert brev med angivelse av grunn og ankemulighet.
Medlem som er ekskludert, kan innen en ankefrist på 2 måneder, innbringe
beslutningen for årsmøtet. For at eksklusjonen skal bli stående ved makt kreves at minst
2/3 av tilstedeværende stemmeberettigede er enige i eksklusjonen.
Eksklusjon medfører tap av båtplass og medlemskap i foreningen.

§ 8 STYRETS PLIKTER
Styret påser at årsmøtets vedtak blir fulgt og tar hånd om opptak av nye medlemmer,
etter søknadsdato og vedtektenes § 2. Ekstraordinært vedlikehold og kostbare
nyanskaffelser fremlegges i årsmøtet i forbindelse med budsjett.
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§ 9 VEDTEKTSENDRING
Forslag til vedtektsendring må være styret i hende senest 8 dager før årsmøtet. Forandringer i
disse vedtekter foretas med simpelt flertall.

§ 10 LÅNEMYNDIGHET
Leder og økonomiansvarlig har myndighet til å foreta låneopptak. Låneopptakets størrelse må
være godkjent av årsmøtet. Styret gis fullmakt til låneopptak inntil kr 50.000, – ved uforutsette
hendelser som krever øyeblikkelige tiltak.

§ 11 OPPLØSNING
a) Oppløsning av foreningen kan kun skje ved vedtak på ordinært årsmøte etter at saken
har vært utsendt til medlemmene med innkallingen. Vedtaket om oppløsning må ha 2/3
flertall. Reversering av oppløsningsbeslutningen krever simpelt flertall.
b) Ved oppløsning skal det velges et avviklingsstyre etter vedtektenes bestemmelser om
styre, med ansvar for foreningens anliggender frem til endelig avvikling finner sted, derunder for den praktiske likvidasjon av foreningen. Vedtektenes øvrige bestemmelser får
også tilsvarende anvendelse under avviklingen.
c) Foreningens eiendeler og rettigheter skal overføres til, eller fordeles mellom en eller flere
lokale avdelinger med samme eller liknende formål, til benyttelse ved oppnåelse av slike
formål, etter årsmøtets nærmere bestemmelse. Dersom foreningen oppløses, skal dens
resterende eiendeler, etter at dens eventuelle gjeld er oppgjort, tilfalle et allmennyttig formål etter årsmøtets nærmere beslutning. Foreningens eiendeler eller rettigheter kan i
intet tilfelle tilfalle eller utdeles til foreningens medlemmer eller andre enkeltpersoner.
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