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FORENINGENS GRUNNLAG. VEDTEKTER.
Foreningens navn er Vikevåg Båtforening.
Foreningen ble stiftet i 1981. Foreningen disponerer strandareal, molo og øvrig bryggeanlegg i Vikevåg
etter vedtak av og avtale med Rennesøy kommune.
Disse vedtekter erstatter tidligere vedtekter.
Vikevåg Båtforening skal registreres i Brønnøysundregistrene – eller tilsvarende register som avløser
disse – med postadresse i Vikevåg, 4150 Rennesøy, Norge.

§2

FORMÅL
Foreningens formål er å drive og utvikle småbåthavnen i Vikevåg på en sikker, rimelig, miljøvennlig,
effektiv og langtidsrettet måte til beste for medlemmene og lokalmiljøet.
Foreningen skal herunder tilstrebe å ha et godt samarbeid med kommunen.
Foreningen skal også søke å tilrettelegge havnen slik at gjester kan benytte denne.

§3

MEDLEMSSKAP
Enhver person over 18 år med folkeregistrert adresse eller fritidsbolig i Rennesøy kommune kan være
medlem i foreningen. Med Rennesøy kommune forstås kommunegrensene slik de var da forening ble
stiftet i 1981.
Den som ønsker å bli medlem i foreningen må sende skriftlig melding om dette til styret med fullt navn,
adresse og telefonnummer.
Hver person kan bare inneha ett medlemsskap.
Medlemmene får ansiennitet fra det har innbetalt sin første årsavgift. Styret fører skriftlig liste over
medlemmenes ansiennitet.
Medlemsskap opphører fra og med 31.12. det år et medlem ikke lenger har fast bolig eller fritidsbolig
som nevnt ovenfor. Dersom man på dette tidspunkt ikke har funnet nytt medlem til å overta båtplassen
mot innbetaling av innskuddspremie består imidlertid medlemsskapet inntil det har kommet til slik nytt
medlem.

Et medlem kan for øvrig bringe sitt medlemsskap til opphør med 3 måneders skriftlig oppsigelse som
sendes foreningens styreleder. Dersom båtforeningen etter 3 måneder ikke har funnet nytt medlem til å
overta båtplassen mot innbetaling av innskuddspremie består imidlertid medlemsskapet inntil det har
kommet til slik nytt medlem.
Medlemsskapet opphører for øvrig 3 måneder etter at styret får melding om et medlems dødsfall.
Dersom avdøde har ektefelle eller livsarving som i forhold til kravet om tilknytning til Rennesøy (men
ikke alder) selv kunne kreve medlemsskap i medhold av § 3, kan vedkommende innen nevnte 3
måneders frist skriftlig kreve å tre inn i medlemsskapet og overta avdødes båtplass. Dersom styret
mottar flere slike krav tilfaller medlemsskapet ektefellen, eller den eldste av de kvalifiserte
livsarvingene. Slik inntreden innebærer at livsarvingen overtar avdødes fulle rettigheter og plikter til
medlemsskapet og båtplassen, med det unntak at livsarvingen må tjene opp sin egen ansiennitet fra det
tidspunkt melding om inntreden kommer til styrets kunnskap. Dersom ingen ektefelle eller livsarving
ønsker å overta avdødes medlemsskap og båtplass mottar dødsboet eventuelt tilgodehavende med
avregning og oppgjør på det tidspunkt et nytt medlem overtar båtplassen mot innbetaling av
innskuddspremien. Med ektefelle forstås her også registrerte partnere og samboere som lever i
ekteskapslignende forhold.
Aksjeselskap eller annen juridisk person med registrert forretningssted på Rennesøy i Rennesøy
kommune kan være medlem.

§4

NEDRE ALDERSGRENSE
Personer over 10 år men under 18 år med folkeregistret adresse på Rennesøy i Rennesøy kommune kan
være medlem i foreningen.

§5

MEDLEM MED SJØBOD
Eier av sjøbod på det område foreningen disponerer plikter å være medlem i båtforeningen og følge
foreningens regelverk for all ferdsel og bruk av havneanlegget. Unntatt herfra er imidlertid bruken av
selve sjøboden.
Medlemmer etter denne bestemmelse plikter herunder å svare årsavgift og havneavgift.
Styret inngår egen avtale med kjøpere av slike sjøboder.

§6

ÅRSMØTE
Årsmøtet er foreningens øverste myndighet.
Det skal avholdes ordinært årsmøte hvert år innen utgangen av februar. Årsmøtet skal alltid behandle:
i)
ii)
iii)
iv)
v)

styrets årsberetning,
årsregnskapet for foregående år,
fastsettelse av årsavgift,
valg av leder, øvrige styremedlemmer og varamedlemmer og
valg av revisor.

I tillegg kan styret og medlemmer etter §§ 3 og 4 melde inn konkrete saker. Forslag fra andre enn
styremedlemmene må senest være skriftlig meldt til styrets leder innen 1. februar det aktuelle år.
Styret kaller inn til det ordinære årsmøtet med minst 14 dagers varsel. Slik varsel skal angi tid og sted
for årsmøtet, agenda og skal bekjentgjøres ved egnet oppslag og rundskriv.
Dersom minst 25 medlemmer skriftlig krever det skal styret i tillegg innkalle til ekstraordinært årsmøte
med innkalling på samme måte som ved ordinært årsmøte. Ekstraordinært årsmøte kan dog ikke
avholdes i månedene juli og august.
Styrets leder selv eller utpeker selv møteleder til årsmøtet.
Alle medlemmer har møte- og uttalerett til årsmøtene.
Vedtak fattes ved simpelt flertall hvor hvert medlem etter § 3 har en stemme hver. Det er kun møtende
medlemmer som kan avgi stemmer. Årsmøtet er vedtaksført dersom minst 10 medlemmer etter § 3
møter. Årsmøtet fatter sine vedtak med simpelt flertall.
Vedtektene kan dog kun endres dersom minst 2/3 av de møtende medlemmer stemmer for dette. Forslag
til endringer av vedtektene skal sendes styret i skriftlig form, og skal for å kunne behandles fremkomme
av innkallingen.
Styret er ansvarlig for å nedtegne skriftlig protokoll fra årsmøtene hvor tidspunkt, sted, antall møtte og
vedtatte og orienterte saker klart fremkommer.

§7

STYRE
Foreningens virksomhet ledes av et styre som i tillegg til leder skal bestå av nestleder, sekretær,
kasserer og to øvrige medlemmer. Det skal i tillegg velges ett varamedlem.
Årsmøtet skal hvert år velge styrets leder.
Styremedlemmene for øvrig velges for to år om gangen. Styret er beslutningsdyktig når leder eller
nestleder og minst to styremedlemmer eller varamedlemmet er til stede. Styret fatter sine vedtak med
simpelt flertall.
Det skal nedtegnes styreprotokoll som klart viser hvilke vedtak som er fattet.
Styret kan ikke uten årsmøtets vedtak oppta lån eller foreta ansettelser.

§8

VALGKOMITÉ.
Årsmøtet kan velge en valgkomité bestående av to personer for å utpeke kandidater til styreverv.

§9

HAVNESJEF
Styret utpeker ett av styremedlemmene til havnesjef (daglig leder) av havnens drift. Havnesjefen gis
myndighet til å forvalte den daglige drift i saker som ikke er så vesentlige at de må styrebehandles.
Havnesjefen plikter å etterfølge styrets instruks. Styret kan også omgjøre havnesjefens beslutninger.
Styret kan også bestemme at en skikket person som ikke er medlem, assosiert medlem eller
styremedlem skal være havnesjef.

§ 10

BÅTPLASS
Styret tildeler båtplass til medlemmer etter § 3 og §4 etter ansiennitet. Medlemmer kan søke styret om
overdragelse av båtplassen innen familien, i rett opp- eller nedad stigende linje. Den som overtar
båtplassen må oppfylle alle vilkår for medlemskap, jfr vedtektens § 3
Tildelt båtplass gir medlemmet eksklusiv rett til faktisk (men ikke rettslig) å råde over plassen for båt
eiet av medlemmet selv eller medlem av samme husstand.
Foreningen tilbyr båtplasser av ulike størrelser. Medlemmene bestemmer etter ansiennitet selv hvilke
størrelser de ønsker. Medlemmene kan etter ansiennitet senere kreve å bytte til større eller mindre
båtplass såfremt det er tilgjengelig og såfremt medlemmet innbetaler eventuell høyere innskuddspremie.
Dersom medlem bytter til mindre båtplass avregnes lavere innskuddspremie når foreningen har mottatt
innskuddspremien for den båtplass medlemmet tidligere hadde.
Det er styret eller havnesjefen i styrets sted som bestemmer hvilken båtplass av de tilgjengelige i tildelt
båtstørrelse det enkelte medlem skal få. I tillegg til medlemmenes ønsker vil styret eller havnesjefen her
legge vekt på hvilken båttype det er tale om, ansiennitet etc.
Styret kan pålegge medlemmer med båtplass å gi skriftlig melding til styret om hvilken båt (type, reg.
nr. etc) som medlemmet benytter båtplassen til. Alle båter skal være merket med båtforeningens merke
som medlemmet får utlevert fra foreningen.
Når et medlem med båtplass selger eller på annen måte avhender sin båt skal dette straks meldes
skriftlig til styret. Medlemmet beholder retten til båtplassen så lenge han betaler avgifter som om
plassen fortsatt var belagt.
Dersom et medlem som allerede har båtplass ønsker ekstra båtplass regnes ikke opparbeidet ansiennitet
med ved tildeling as ekstra båtplass. Medlemmer uten båtplass har fortrinnsrett.

§ 11

INNSKUDDSPREMIE
Tildeling av båtplass etter § 10 er effektiv fra det tidspunkt medlemmet har innbetalt innskuddspremie
for den aktuelle båtstørrelse.
Innskuddspremien pr. 10.10.214 fremgår i tabell 11.1

Størrelse
Utrigger (meter)

Pris

Bredde (meter)
c/c ekskl.uterigger

Prisfaktor

Innskuddspremie

6

3,0

4,3

77 400,-

6

3,5

4,2

88 200,-

8

3,5

4,0

112 000,-

8

4,0

3,9

124 800,-

10

4,0

3,7

148 000,-

10

4,5

3,6

162 000,-

10

5,0

3,5

175 000,-

12

5,0

3,3

198 000,-

12

5,5

3,2

211 200,Tabell 11.1

Innskuddspremien indeksreguleres den 31.12. hvert år med konsumprisindeksen hvor basis for
beregningen er 01.01.2015.
Medlemmer som hadde båtplass den 01.01.2014 anses å ha fullt ut innbetalt sin innskuddspremie.
Innskuddspremien for de ulike båtplass størrelsene fremgår i tabell 11.2.

Størrelse
Utrigger (meter)

Pris

Bredde (meter)
c/c ekskl.uterigger

Pris
(pr breddemeter)

Innskuddspremie

8

3,0

17 700,-

53 100,-

8

3,5

17 700,-

61 950,-

10

4,0

17 700,-

70 800,Tabell 11.2

Når et medlem selger sin båtplass tilbakebetales innskuddspremien vedkommende har betalt inn samt
det som indeksregulering gir for perioden. Båtforeningen skal eie og vedlikeholde uteriggere.

§ 12

ÅRSAVGIFT
Medlemmer som disponerer båtplass skal innen utgangen av mars hvert år svare årsavgift etter faktura.

§ 13

LEIE AV BÅTPLASSER
Medlemmer med båtplass som ønsker å leie ut sin båtplass skal fortrinnsvis leie ut båtplassen til
medlemmer av Vikevåg båtforening.
Utleier må gi styret skriftlig beskjed som vanlig med navn på leietaker, båttype og størrelse.

§ 14

REGNSKAP OG REVISJON
Styret er ansvarlig for å avlegge årsregnskap for foreningens virksomhet. Styret bestemmer selv
hvorvidt kasserer eller ekstern regnskapsfører skal føre regnskapet. Regnskapet skal avgis etter god
regnskapsskikk.
Regnskapet revideres etter god revisorskikk.

§ 15

EKSKLUSJON
Medlem som vesentlig misligholder lovverket, disse vedtekter eller havnereglement, herunder ved ikke
å betale skylding kontingent eller avgifter, kan ekskluderes av styret etter grundig saksbehandling.

§16

HAVNEREGLEMENT
Styret kan fastsette havnereglement med nærmere bestemmelser om bl.a. tillatt størrelse på båter for de
ulike båtplasser, ferdsel i havnebassenget, forsikringsplikt, forbruk av elektrisk strøm.

