VEDTEKTER
Sist revidert på Årsmøtet: 7 februar 2019
§1

Navn
Lagets navn er Kleppestø Båtlag. Båtlaget er tilsluttet Kongelig Norsk Båtforbund og har
hjemmeadresse i Askøy kommune.
Laget er stiftet 29.april 1963

§2
Formål
Foreningens formål er å fremme det individuelle og samlete båtlivs interesser på vegne av
medlemmene og allmennheten.
Foreningens formål er ikke-økonomisk og eventuelle overskudd på økonomiske aktiviteter
kan i den utstrekning det ikke avsettes til fremtidig oppfyllelse av foreningens formål, kun
disponeres utenfor foreningen til tilsvarende formål i regi av KNBF eller annen båtforening
som er tilknyttet KNBF og som er registrert i Frivillighetsregisteret.
§3

Medlemskap
a) Båteiere fra gnr.7,8 og 9 i Askøy kommune vil bli prioritert til opptak i foreningen.
b) Søknad om medlemskap må skje skriftlig til båtlagets hovedstyre. Styre behandler
søknaden på første styremøte etter søknaden er mottatt.
c) Medlemskapet gir rett til en båtplass i havnen i Kleppestø og naust/havn i Hanøy. De
enhver tid gjeldende regler for båtens størrelse må følges. Det er utarbeidet egne regler
for havn og naust.
d) Medlemskapet følger kalenderåret. Utmeldelse må skje skriftlig og være foreningen i
hende innen årets utgang.
e) Medlemmer som ikke lenger har båt, har rett til passivt medlemskap. Passive
medlemmer har møterett og talerett i lagets valgte organer, men har ikke stemmerett.
f) Medlemmer som av en eller annen årsak ikke bruker den tilviste båtplassen over en
periode på mer enn 30 dager, plikter å gi foreningen melding om dette slik at foreningen
kan disponere plassen inntil medlemmet igjen ønsker å bruke plassen. Hvis medlemmet i

en periode på to sesonger ikke bruker båtplassen, vil medlemmet måtte søke passivt
medlemskap eller melde seg ut av foreningen.
g) Medlemskapet er personlig, men vil kunne overdras til ektefelle og barn.
h) Ved salg av båt, har ny eier ikke rett til å ha båten liggende på foreningens område, med
mindre den nye eieren selv er medlem i foreningen.
i) Ved utmeldelse kan deler av innmeldingsavgiften tilbakebetales. Beløpet som
tilbakebetales reduseres med 1/5 av innbetalt beløp pr. kalenderår. Innmeldingsåret
gjelder som år nr. 1.

§4

Kontingenter og avgifter

Alle kontingenter og avgifter fastsettes av årsmøtet hvert år.

§5
Eksklusjon
Medlemmer som bryter lagets vedtekter og lover, eller ikke følger styrets lovlige påbud, eller ved sin
adferd er til sjenanse for andre medlemmer eller på andre måter bidrar til å svekke lagets
omdømme, kan av styret, etter skriftlig varsel, ekskluderes. Eksklusjonen kan ankes til Årsmøtet.
Det kreves 2/3 flertall på årsmøtet for å vedta eksklusjon.
Årsmøtets beslutning er endelig og kan ikke overprøves.
Denne bestemmelsen vil også komme til anvendelse i tilfeller hvor medlemmet unnlater å betale
forfalte kontingenter og avgifter, etter første gangs purring med frist på en måned.

§6
Dugnad
Samtlige medlemmer kan pålegges dugnad med det antall timer som årsmøtet har besluttet for
inneværende periode.
De som av en eller annen årsak ikke kan møte på dugnad må betale den timesats som årsmøte har
besluttet for inneværende periode.

§7
Foreningens organer
Foreningens administrative organer er:
1. Årsmøte (generalforsamling)
2. Styret
3. Havnestyrer/nauststyre

§8
Årsmøte
Årsmøtet er foreningens øverste myndighet og avholdes hvert år innen utgangen av februar måned.
Medlemmene innkalles med 14 dagers varsel ved skriftlig innkalling sendt til hvert enkelt medlem,
enten pr. post eller elektronisk.
Innkallingen skal innholde hvilke saker som skal behandles på årsmøtet.
Innkomne forslag som skal behandles på årsmøte, vedsendes innkallingen.
Saker som ønskes behandlet på årsmøtet, må fremsettes skriftlig til styret og må være styret i hende
innen 15. Januar samme år.
Det ordinære årsmøte skal behandle:
1. Styrets årsberetning
2. Regnskap, fremlagt i revidert stand, samt fremlegging av forslag til budsjett
3. Fastsetting av kontingent og avgifter:
Medlemskontingent
Havneavgift
Opplagsavgift
Innmeldingskontingent
Dugnadstimer/timesats
4. Behandling av innkomne forslag
5. Foreta valg på:
Leder (velges for to år)
Medlemmer til styret (for to år)
Vara medlemmer til styret (for ett år)
Valg komite på 3 medlemmer (for ett år)
To revisorer (for ett år)
Valg av havnestyre/nauststyre (for to år)
Valg av utsendinger til K.N.B.F.
Valg av utsendinger til distriktsråd av K.N.B.F.
Årsmøtet er beslutningsdyktig når det er innkalt i overensstemmelse med § 8 første ledd. Vedtakene
gjøres med alminnelig flertall med mindre vedtektene bestemmer noe annet

§9
Styret
Styret består av følgende medlemmer:







Leder
N-Leder/sekretær
Havnesjef
Naust/havnesjef - Hanøy
Kasserer
To vara medlemmer. 1. vara møter på styremøtene

Styret har ansvar for den daglige driften av KB og skal sørge for at driften er økonomisk ansvarlig og
at alle forhold knyttet til lagets forpliktelser blir i varetatt.
Styret utnevner komiteer og utvalg som er nødvendig for å løse spesielle oppgaver, med mindre disse
blir valgt av årsmøtet.
Styret har det overordnede ansvaret for bygg og vedlikeholdsarbeider i Havn og Naust.
Styret er beslutningsdyktig når leder/nestleder og minst to styremedlemmer er til stede.
Det er utarbeidet arbeidsinstruks for de ulike verv i styret som den enkelte må sette seg inn i før en
tiltrer vervet.

§10
Havnestyret
Havnestyret består av:




Havnesjef
To medlemmer
To vara medlemmer tiltrer etter behov.

Havnestyret er ansvarlig for den daglige drift i havnen og skal påse at lagets utstyr til enhver tid er i
forsvarlig stand. Større reparasjoner og investeringer forelegges hovedstyret for godkjenning.
Havnestyret skal henvise medlemmene fortøyningsplass og rapportere til styret om eventuelle ledige
plasser i løpet av sesongen.
Havnesjefen inngår som fast medlem av hovedstyret. Det er utarbeidet eget regelverk for havnen
som havnestyret skal påse blir oppfylt.
Det skal sendes årsrapport til hovedstyret i god tid før årsmøtet.

§11
Naust/havnestyre - Hanøy
Naust/havnestyre - Hanøy består av:




Naust/havnesjef
To medlemmer
To vara medlemmer tiltrer etter behov.

Naust/havnestyret er ansvarlig for den daglige drift i naust/havn og skal påse at lagets utstyr til
enhver tid er i forsvarlig stand. Større reparasjoner og investeringer forelegges hovedstyret for
godkjenning.
Naust/havnestyret skal i samarbeid med hovedstyret fastsette datoer for opptak og sjøsetting av
båter.
Naust/havnesjefen inngår som fast medlem av hovedstyret. Det er utarbeidet eget regelverk for
naust/havn som styret skal påse blir oppfylt.
Det skal sendes årsrapport til hovedstyret i god tid før årsmøtet.

§12
Plikt til å ta verv
Medlemmene er forpliktet til å ta de verv de er valgt til av Årsmøtet. En kan nekte gjenvalg for så
lang periode som en har fungert i vervet en innehar.

§13
Vedtektsendinger
Vedtektsendringer fremmes overfor årsmøtet gjennom styret etter reglene i § 8 første ledd.
Det kreves 2/3 flertall på Årsmøtet for enhver endring eller tillegg av vedtektene.
§14
Personvern
Kleppestø Båtlag registrerer følgende personopplysninger om sine medlemmer:
Navn, adresse, mobilnummer, e-postadresse og båtplass, og deler disse opplysningene med Kongelig
Norsk Båtforbund, heretter benevnt KNBF. Dette gjøres for at Kleppestø Båtlag skal kunne bruke
KNBF`s web-baserte havneadministrasjons- og medlemssystem, slik at alle medlemmer kan få tildelt
medlemsnummer og dra nytte av alle KNBF sine medlemsfordeler. Hvis det ikke er ønskelig at nevnte
personopplysninger deles, må dette meldes skriftlig til Kleppestø Båtlag v/ leder.

§15
Oppløsning av laget
Oppløsning av Kleppestø Båtlag kan kun skje ved at en ved et ordinært årsmøte vedtar å innkalle til
ekstraordinært årsmøte, hvor bare oppløsning er på dagsorden.

Vedtaket om oppløsning må ha 2/3 flertall. Reversering av oppløsningsbeslutning krever
simpelt flertall.
Foreningens eiendeler og rettigheter skal overføres til, eller fordeles mellom en eller flere
lokale foreninger med samme eller liknende formål, til benyttelse ved oppnåelse av slike
formål, etter årsmøtets nærmere bestemmelse. Finnes det ved oppløsningen ingen aktuell
eller villig slik mottaker, skal klubbens eiendeler tilføres samme eller liknende formål etter
nærmere bestemmelse av KNBF. Foreningens eiendeler eller rettigheter kan i intet tilfelle
tilfalle eller utdeles til foreningens medlemmer eller andre enkeltpersoner.
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Vedtektene ble vedtatt på Årsmøtet: 8.mars 2013

Vedtektene ble revidert på årsmøtene: 20.februar 2014, 22.februar 2018 og 7. februar 2019

