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§1 NAVN OG FORMÅL
§1.1 Navn
Foreningens navn er Vikevåg Båtforening. Foreningens hjemsted er i Stavanger kommune. Vikevåg Båtforening
skal registreres i Brønnøysundregistrene og Frivillighetsregisteret med postadresse på Rennesøy.
§1.2 Formål
Foreningens formål er å drive og utvikle småbåthavnen i Vikevåg på en sikker, rimelig, miljøvennlig, effektiv og
framtidsrettet måte til beste for medlemmene og lokalmiljøet.
Båtforeningen skal samarbeide med lokale myndigheter for å løse aktuelle oppgaver innenfor rammen av
formålet med Båtforeningen og skal samarbeide med så vel andre private organisasjoner som med offentlige
myndigheter til fremme av båtlivets og båtfolkets interesser.
Foreningen skal også søke å tilrettelegge havnen slik at gjester kan benytte denne.
Foreningens formål er ikke-økonomisk og eventuelle overskudd på økonomiske aktiviteter skal avsettes til
fremtidig oppfyllelse av foreningens formål.

§2 MEDLEMSKAP
§2.1 Medlemskap
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,
epost og telefonnummer. Medlemskapet følger kalenderåret.
Minstealder for medlemskap er 16 år, for å søke om båtplass 18 år.
Medlemmene får ansiennitet fra det har innbetalt sin første årsavgift. Styret fører skriftlig liste over
medlemmenes ansiennitet.
Medlemskap 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 består imidlertid
medlemskapet inntil det har kommet til slik nytt medlem.
Utmelding av båtforening skal skje skriftlig og må være sendt til styret

§2.2 Plikter
Alle medlemmer er pliktige å sette seg inn i og følge vedtektene og det som er blitt vedtatt på årsmøtet, samt
holde båtforeningen oppdatert med adresse, e-post og mobilnummer. Medlemmer med båtplass forplikter seg til
to dugnader per kalenderår, i tilfelle styre eller havnesjef ser det som nødvendig.
§2.3 Eksklusjon
Medlem som vesentlig misligholder lovverket, disse vedtekter, beslutninger fra årsmøte eller havnereglement,
herunder ved ikke å betale skylding kontingent eller avgifter, kan etter gitt varsel ekskluderes av styret.
Eksklusjon kan innankes for årsmøtet. Årsmøtets beslutning er endelig og kan ikke overprøves.

§3 KONTINGENTER
Årskontingenten og havnvgift følger kalenderåret. Oversittes fristen, kan styret, etter gitt varsel, stryke
vedkommende som medlem. Kontingent fastsettes av årsmøtet med alminnelig flertall.
§4 BÅTPLASS OG SJØBOD
§4.1 Overdragelse av båtplass (Depositum)
Styret skal administrere alt rundt båtplasser. Styret tildeler båtplass til medlemmer etter §2 og etter ansiennitet.
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.
Tildeling av båtplass er effektiv fra det tidspunkt medlemmet har innbetalt depositum og kontingent.
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.
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.
Overdragelse administreres i sin helhet av styret. Når et medlem med båtplass melder seg ut, skal dette straks
meldes skriftlig til styret. Medlemmet beholder retten til båtplassen så lenge han betaler avgifter som om plassen
fortsatt var belagt. Utbetaling av depositum og overdragelse vil først kunne skje når ny kjøper har innbetalt
depositum.
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.

§4.2 Overføring av båtplass til familie
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 under vedtektens §2
§4.3 Framleie av båtplass
Medlemmer med båtplass som ønsker å framleie ut sin båtplass skal fortrinnsvis framleie ut båtplassen til
medlemmer av Vikevåg båtforening.
Utleier må gi styret skriftlig beskjed som vanlig med navn på leietaker, båttype og størrelse.

§4.4 Sjøbod
Leietaker 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 administrerer slike sjøboder.

§4.5 Plikter (Havneregler)
Medlemmer med båtplass forplikter seg og følge foreningens havnereglement med nærmere bestemmelser om
bl.a. tillatt størrelse på båter for de ulike båtplasser, ferdsel i havnebassenget, forsikringsplikt, forbruk av
elektrisk strøm.
Styret ved havnesjefen er øverste myndighet for at havnereglementet følges av medlemmene. Retningslinjer
skriftlig og myndig gitt av havnesjefen må følges av alle medlemmer. Feil og mangler på eller ved havnen
rapporteres til havnesjefen.
Havnesjefen kan forlange at båteier skal bruke annen ledig plass dersom uforutsette forhold skulle tilsi dette, for
eksempel hvis skade i havnen tar tid å utbedre.

§4.6 Gjestehavn
Styre skal administrere og drifte gjestehavn. Medlemmer skal ikke bruke gjestehavn med mindre det ble avtalt
med styre eller havnesjef.

§5 FORENINGENS ORGANER
§5.1 Organer
Foreningens administrative organer er;
1. Årsmøtet (generalforsamling)
2. Styret
3. Faste komiteer
§5.2 Årsmøte
Årsmøtet er foreningens øverste myndighet og avholdes hvert år innen utgangen av mars måned. Medlemmene
over 18år innkalles med 14 dagers varsel ved avertissement eller skriftlig innkalling sendt til hvert enkelt
medlem og med angivelse av hvilke saker som står på dagsorden.
Saker som ønskes behandlet på årsmøtet, må fremstilles skriftlig og må være styret i hende innen 15. februar
samme 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.

Innkallingen skal minst inneholde følgende dokumenter:
• Styrets årsberetning
• Årsregnskap inkl. balansen
• Innmeldte saker

Det ordinære årsmøtet skal behandle følgende saker:
1. Valg av møteleder
2. Valg av to medlemmer til å undertegne protokollen
3. Styrets årsberetning
4. Regnskap, fremlagt i revidert stand
5. Budsjett for kommende år
6. Fastsettelse av depositum
7. Fastsettelse av kontingenter
8. Innkomne forslag
9. Foreta valg på styremedlemmer ,varamedlemmer valgkomite, revisor og andre komiteer
Vedtak fattes ved simpelt flertall hvor hvert medlem etter §2 har en stemme hver. Det er kun møtende
medlemmer som kan avgi stemmer. Årsmøtet er vedtaksført dersom minst 10 medlemmer etter §2 møter.
Årsmøtet fatter sine vedtak med simpelt flertall. Ved stemmelikhet anses et forslag forkastet. For å bli valgt må
en kandidat ha minst halvparten av de avgitte stemmer. Hvis ikke, holdes bundet omvalg mellom de 2 kandidater
som har oppnådd flest stemmer.
Styrets leder selv eller utpeker selv møteleder til årsmøtet.
Alle medlemmer har møte- og uttalerett til årsmøtene.
Styret er ansvarlig for å nedtegne skriftlig protokoll fra årsmøtene hvor tidspunkt, sted, antall møtte og vedtatte
og orienterte saker klart fremkommer.

§6 STYRETS MYNDIGHET
Styret har den administrative myndighet, representerer foreningen utad, besørger alle løpende forretninger,
sammenkaller til møter og ivaretar foreningens økonomi og dens tarv for øvrig. Styret oppnevner de komiteer og
utvalg som er nødvendig for å løse bestemte oppgaver, med mindre disse velges av årsmøtet. Styret bestemmer i
samarbeid med de arrangerende komiteer når og hvor og innen hvilken ramme de forskjellige arrangementer i
foreningens regi skal avholdes. Styret holder møter så ofte det finner det nødvendig og skal framlegge for det
ordinære årsmøte beretningen om foreningens virksomhet og revidert regnskap.
Lederen, Kasserer og Havnesjef innehar foreningens rettslige signatur hver for seg, og forplikter foreningen i
fellesskap.
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 fastsette havnereglement med nærmere bestemmelser om bl.a. tillatt størrelse på båter for de ulike
båtplasser, flytte båtplasser, ferdsel i havnebassenget, forsikringsplikt, forbruk av elektrisk strøm.
Styret kan ikke uten årsmøtets vedtak oppta lån eller foreta ansettelser.

§7 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.

§8 EKSTRAORDINÆRT ÅRSMØTE
Styret kan, når det finner det nødvendig, og skal, når minst 1/5 av medlemmene forlanger det, innkalle til
ekstraordinært årsmøte (generalforsamling). Innkallingen skjer med 8 dagers varsel og med angivelse av hvilke
saker som står på dagsorden. Medlemmene innkalles med 14 dagers varsel ved avertissement eller skriftlig
innkalling sendt til hvert enkelt medlem og med angivelse av hvilke saker som står på dagsorden.
Ekstraordinært årsmøte skal ikke avholdes i månedene juli og august.
§9 DIVERSE
§9.1 Innmelding eller utmelding av et forbund
Innmelding eller utmelding av et forbund eller sammenslutning med en annen forening må behandles av
årsmøtet og kan bare vedtas med 2/3 flertall.
§9.2 Endring av vedtekter
Forslag til endring av eller tillegg til disse vedtekter forelegges årsmøtet gjennom styret innen en frist som er
nevnt i §5.2 foran. Vedtektsendringer må i ethvert tilfelle vedtas med 2/3 flertall av de fremmøtte medlemmer.
Forslag til endringer av vedtektene skal sendes til medlemmer i skriftlig form. Eventuelle kommentarer skal
sendes til styre i skriftlige form.
§9.3 Oppløsning av foreningen
Oppløsning av foreningen kan kun skje ved vedtak på årsmøte etter at saken har vært utsendt til medlemmene
med innkallingen. Vedtaket om oppløsning må ha 2/3 flertall. Reversering av oppløsningsbeslutning krever
simpelt flertall.
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.
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.
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.

