VEDTEKTER FOR STRAND BÅTFORENING.
________________________________________
§1
FORENINGENS NAVN.
Foreningens navn er Strand Båtforening.
§2
FORMÅL.
Foreningens mål er å eie, leie brygger, bøyer, bygninger, teknisk utstyr samt
landarealer med sikte på drift av Strand Småbåthavn på en slik måte at medlemmenes
interesser med hensyn til pris, service og trivsel tilgodesees. Foreningens drift skal
ikke ha til formål å drive forretning med sikte på å oppnå overskudd utover det som er
nødvendig for å nå ovennevnte målsetninger.
§3
HVEM KAN BLI MEDLEM.
Som medlemmer av foreningen opptas alle som har kjøpt bryggeplass i Strand
Båthavn. Styret kan gi dispensasjon for personer utover nevnte kategori som ønsker
medlemskap.
Søknad om medlemskap må godkjennes av styret. Søknaden skal inneholde søkerens
fulle navn, fødselsår, privatadresse og dato for søknad, samt opplysninger om søkeren
er - eller har vært, medlem av annen båtforening, og om dette medlemskapet består
eller har opphørt.
Avslår styret en søknad om medlemskap, kan avslaget innankes for
Generalforsamlingen.
Utmelding av foreningen skal skje skriftlig til styret.
Adgang til foreningens møter og arrangementer har kun medlemmer som har betalt
kontingent i samsvar med foreningens vedtekter.

§4
GENERALFORSAMLINGEN.
Generalforsamlingen er foreningens høyeste myndighet. Generalforsamlingen
organiserer foreningens virksomhet slik den finner det hensiktsmessig.
Stemmerett på Generalforsamlingen har kun medlemmer med båtplass. Stemmeberettigede kan la seg representere med fullmektig. Alle fullmakter skal være
skriftlige.
Generalforsamlingen velger formann og et styre på minst 6 medlemmer, 2 varamedlemmer og 1 revisor. Formann og samtlige valgte medlemmer må være
båtplasseiere og velges for 2 år av gangen. Styret velger selv nestformann, sekretær,
kasserer og havnesjef. Styremedlemmer kan gjenvelges. Formann, 2 styremedlemmer,
revisor og 1 varamedlem velges i like årstall. 3 styremedlemmer og 1 varamedlem
velges i ulike årstall.
Generalforsamlingen behandler følgende saker:
1. Årsberetning.
2. Regnskap.
3. Fastsettelse av kontingent og avgifter.
4. Valg av styre og revisor samt en valgkomité på 2 medlemmer.
5. Godtgjørelse til styret.
6. Saker forelagt av styret eller medlemmer.
Saker som ønskes tatt opp på Generalforsamlingen skal være styret skriftlig i hende
innen 1.mars. Slike saker skal være nevnt i innkallelsen til Generalforsamlingen.
Generalforsamlingen skal innkalles med minst 14 dagers varsel og skal være avholdt
innen 30.april. Dagsorden skal følge med innkallelsen.
Saker av presserende karakter, sendt styret etter tidsfristen, kan styret vedta behandlet
på Generalforsamlingen. Forslag til vedtektsendring kan ikke gies slik dispensasjon.
Ved valg og alminnelig beslutning, gjelder simpelt flertall. Oppnås stemmelikhet, gjør
formannens stemme utslaget.
Til vedtektsendringer kreves at 2/3 av de møtende medlemmer stemmer for.
Formålsparagrafen kan imidlertid kun forandres hvis 2/3 av foreningens medlemmer
stemmer for. Generalforsamlingen er beslutningsdyktig når minst 10% av
medlemmene møter. I tilfelle så mange ikke møter, innkalles til en ny
Generalforsamling som er beslutningsdyktig uansett antall møtende.
§5
EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING.
Ekstraordinær Generalforsamling avholdes når styret finner det nødvendig, eller når
minst 10% av medlemmene krever det. Innkalling skal skje minst 8 dager før
møtedagen. Ekstraordinær Generalforsamling kan bare behandle de saker som har
foranlediget innkallingen.

§6
STYRET.
Styret består av formann, nestformann, sekretær, kasserer, havnesjef, 2 styremedlemmer og 2 varamedlemmer.
Styremøter avholdes så ofte formannen finner det nødvendig, eller når minst 2 av de
øvrige styremedlemmer forlanger det. Styret er beslutningsdyktig når minst
halvparten møter etter forutgående varsel til alle styremedlemmer og varamedlemmer.
Det føres styreprotokoll fra møtene.
§7
KONTINGENTER OG AVGIFTER.
1. Medlemmene plikter å betale den til enhver tid gjeldene kontingent og avgift.
2. Medlemmene er selv ansvarlig for at kontingent og avgift er betalt i rett tid.
3. Andre avgifter ved spesielle tilfeller, bestemmes av styret.
§8
FBB.
Strand Båtforening er medlem av Fellesutvalget for Båtforeningene i Bærum (FBB),
og er bundet av dette organs vedtekter og lover slik de lyder til enhver tid.
§9
EKSKLUSJON.
1. Dersom et medlem i sin opptreden, skriftlig eller muntlig, motarbeider foreningen
eller medlemmene, kan Generalforsamlingen med 2/3 flertall ekskludere
medlemmet etter innstilling fra styret.
Det må ikke fattes slikt vedtak mot noen før vedkommende er gjort kjent med
saken, og herunder har hatt anledning til å uttale seg.
2. Gjennopptagelse av ekskludert medlem kan bare vedtas på medlemsmøte eller
Generalforsamlingen, og da med 2/3 flertall av de fremmøtte stemmeberettigede.
3. Ekskludert eller utmeldt medlem har ikke krav på midler fra foreningens verdier
eller kasse utover eventuelt salg av båtplass.
4. Ekskludert medlem kan anke avgjørelsen inn for Generalforsamlingen. Styret
plikter å informere medlemmet om dette. Anken kan ikke ha oppsettende virkning.
5. Ved eksklusjon kan foreningen selge båtplassen på medlemmets vegne, og fra
kjøpesummen trekke eventuelle skyldige kontingenter og avgifter før det
resterende
blir utbetalt til det ekskluderte medlem.

§ 10
MEDLEMSPLIKTER.
1. Vakthold:
Alle innehavere av båtplass er pålagt å gå vakt i henhold til oppsatt vaktliste og
vaktreglement i tidsrommet 1.5 til 15.10. Vaktholdsplikt påhviler eieren av båtplassen, og det er eierens plikt å påse at vaktholdet blir utført. Gjør han ikke dette,
vil han bli ilagt en avgift som fastsettes hvert år av Generalforsamlingen.
2. Havnereglement:
Det enkelte medlem er gjennom sitt medlemskap bundet av det havnereglement
som gjelder i havnen.
3. Dugnad:
Eier av båtplass er pliktig til å møte på innkalt dugnad.
§11
FORENINGENS OPPLØSNING.
Fremkommer forslag om foreningens oppløsning, må dette forelegges i
Generalforsamlingen. Til oppløsning kreves tilslutning fra 4/5 av de møtende når
minst 2/3 av medlemmene er møtt frem. Blir foreningen oppløst, treffes ved
alminnelig stemmeflertall bestemmelser om anvendelse av foreningens midler.
Oppløsning av foreningen kan bare vedtas av de medlemmer som eier rettighetsbrev.

Strand, den 31. oktober 2000

