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Vedtekter  
 

Revidert på Generalforsamlingen 21.04.2021 
 

 
§1 

Foreningens navn 
 
Foreningens navn er Strand Båtforening 
 

§2 
Formål 

 
Foreningens formål er å eie, leie brygger, bøyer, bygninger, teknisk utstyr samt landareale med sikte 
på drift av Strand Småbåthavn på en slik måte at medlemmenes interesse med hensyn til pris, service 
og trivsel tilgodeses. Foreningens drift skal ikke ha som 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 automatisk alle som har rettighetsbrev til leie av båtplass i 
Strand Båthavn. Alle som fremleier sin plass plikter å gi informasjon til styret, og leietaker plikter å 
tegne et sommermedlemskap i foreningen. 
Andre kan opptas som medlem etter skriftlig søknad og godkjenning av styret.  
Utmelding av foreningen skal skje skriftlig til styret. 
Ethvert medlem er bundet av bestemmelsene i foreningens vedtekter og havnereglement. 
Adgang til foreningens møter og arrangementer har kun medlemmer som har betalt kontingent i 
samsvar med vedtektene. 
Strand BF registrerer følgende personopplysninger om sine medlemmer: Navn, adresse, telefonnr, e-
post adresse og båtplass, og deler disse personopplysningene med Kongelig Norsk Båtforbund 
(KNBF).  
 

§4 
Rettighetsbrev 

 
Rettighetsbrev utstedt av Strand Båtforening gir innehaver leierett til båtplass slik det fremgår av 
dokumentet og de nærmere bestemmelser i foreningens havnereglement. 
Rettighetsbrev utstedes kun til fysisk person. Ingen kan eie mer enn to rettighetsbrev. 
Rettighetshaver kan overdra sin leierett til andre gjennom salg eller fremleie. Overdragelsen skal 
godkjennes av foreningens styre, men kan bare nektes på saklig grunnlag. Nærmere bestemmelser 
om overdragelse finnes i havnereglementet. 
 

  §5  
                                                 Generalforsamlingen 
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Generalforsamlingen er foreningens høyeste myndighet. Generalforsamlingen organiserer 
foreningens virksomhet slik den finner hensiktsmessig.  
Stemmerett på generalforsamlingen har kun medlemmer med rettighetsbrev til leie av båtplass. Det 
gis 1 stemmerett pr rettighetsbrev. Medlemmer med stemmerett kan møte med fullmakt fra inntil 3 
andre stemmeberettigede. Alle fullmakter skal være skriftlige. 
Generalforsamlingen skal innkalles med minst 14 dagers varsel og skal være avholdt innen 30. april. 
Dagsorden, årsberetning og regnskap skal følge innkallingen. 
Saker som ønskes tatt opp på generalforsamlingen skal være styret skriftlig i hende innen 1. mars. 
Slike saker skal være nevnt i innkallingen til generalforsamlingen. 
Saker av presserende karakter, sendt styret etter tidsfristen, kan styret likevel foreslå behandlet på 
generalforsamlingen. Forslag til vedtektsendringer kan ikke gis slik dispensasjon. 
Generalforsamlingen kan gjennomføres ved fysisk møte, eller digitalt. Generalforsamlingen er 
beslutningsdyktig når minst 10 % av de stemmeberettigede medlemmene møter. I tilfelle så mange 
ikke møter, innkalles en ny generalforsamling som er beslutningsdyktig uansett antall møtende. 
 
Generalforsamlingen behandler følgende saker: 

1. Konstituering 
2. Årsberetning 
3. Regnskap 
4. Fastsettelse av kontingent og avgifter 
5. Godtgjørelse til styret 
6. Budsjett 
7. Valg 
8. Saker forelagt av styret eller av medlemmer 

 
Generalforsamlingen velger styreleder og et styre på inntil 5 medlemmer, samt 2 varamedlemmer og 
1 revisor.  
Styrets leder og samtlige valgte medlemmer må være rettighetshavere til båtplass. Alle velges for 2 
år ad gangen. Det er anledning til gjenvalg. 
Styret velger selv nestleder, sekretær, kasserer og havnesjef.  
Styreleder, 2 styremedlemmer, revisor og 1 varamedlem velges i like årstall. 3 styremedlemmer og 1 
varamedlem velges i ulike årstall. 
I tillegg velges en valgkomite på 2 medlemmer. Valgkomiteen velges for 1 år. 
Ved valg og alminnelige beslutninger gjelder simpelt flertall. Oppstår stemmelikhet gjør styrelederens 
stemme utslaget. 
Til vedtektsendringer kreves at 2/3 av de stemmeberettigede som møter stemmer for. 
Formålsparagrafen kan imidlertid kun forandres hvis 2/3 av foreningens totale antall 
rettighetshavere til leie av båtplass stemmer for. 
 

 
 

§6 
Ekstraordinær generalforsamling 

 
Ekstraordinær generalforsamling avholdes når styret finner det nødvendig, eller når minst 10 % av 
medlemmene krever det. Innkallingen skal skje minst 8 dager før møtedagen og dagsorden skal følge 
innkallingen. Ekstraordinær generalforsamling kan bare behandle de saker som foranlediget 
innkallingen. 

 
§7 

Styret 
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Styret skal lede foreningens virksomhet etter de retningslinjer og økonomiske rammer som er gitt av 
generalforsamlingen. Styret består av styreleder, nestleder, sekretær, kasserer, havnesjef og 1 
styremedlem. I tillegg er det 2 varamedlemmer. 
Styremøter avholdes så ofte styrets leder finner det nødvendig, eller når minst 2 av de øvrige 
styremedlemmene forlanger det. Styret er beslutningsdyktig når minst halvparten møter etter  
forutgående varsel til alle styremedlemmer og varamedlemmer. Det føres styreprotokoll fra møtene. 
Alle vedtak fattes med simpelt flertall. Ved stemmelikhet er styreleder eller stedfortreders stemme 
avgjørende. Styrets leder har anvisningsrett alene. Styret kan tildele anvisningsrett til to 
styremedlemmer i fellesskap. 
 

§8 
Kontingent og avgifter 

 
Medlemmet plikter å betale den til enhver tid gjeldende kontingent og avgift for leie av båtplass. 
Medlemmet er selv ansvarlig for at kontingent og avgift er betalt i rett tid. 
Andre avgifter ved spesielle tilfeller bestemmes av generalforsamlingen. 
 

§9 
Eksklusjon 

 
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 
samme gjelder ved grov og gjentatt krenkelse av bestemmelsene i foreningens havnereglement. Ved 
eksklusjon opphører leieretten til båtplass. 
Det må ikke fattes eksklusjonsvedtak mot noen før vedkommende er varslet ved rekommandert brev 
og har hatt anledning til å uttale seg. Om vedkommende ønsker kan han fremlegge sin sak på 
generalforsamlingen før styrets innstilling tas opp til avstemning. 
Gjenopptagelse av ekskludert medlem kan bare vedtas på en senere generalforsamling, og da med 
2/3 flertall av de fremmøtte stemmeberettigede. 
Ekskludert eller utmeldt medlem har ikke krav på midler fra foreningens verdier. 
Ved eksklusjon kan foreningen selge leieretten til båtplassen på det ekskluderte medlemmets vegne 
og fra salgssummen trekke eventuelle utestående forpliktelser vedkommende måtte ha overfor 
foreningen. 
 

 
§10 

Foreningens oppløsning 
 
Fremkommer forslag om foreningens oppløsning, må dette forelegges i generalforsamling. Til 
oppløsning kreves tilslutning fra 4/5 av de fremmøtte stemmeberettigede medlemmer når minst 2/3 
av alle stemmeberettigede er møtt frem. Blir foreningen oppløst, treffes ved alminnelig 
stemmeflertall bestemmelse om anvendelse av foreningens midler. 
 

§11 
FBB 

 
Strand Båtforening er medlem av Fellesutvalget for Båtforeningene i Bærum og er bundet av dette 
organs vedtekter for så vidt angår medlemsforeningenes solidariske ansvar overfor Bærum 
kommune. 
 


