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     Vedtekter for Kleppe Båtlag 

Av 2. Desember 1983 

    Revidert …….2014 

    Vedtekter revisjon 8 

 

§ 1.  Kleppe båtlag er en ideell, frivillig, ikke fortjenestebærende organisasjon. 
Formålet til båtlaget er å arbeide for bedre havneforhold ved Kleppesjøen, 
tilrettelegge båtplasser, samt iverksette tiltak for å bedre det fysiske og sosiale miljø 
for medlemmene. 
  

 § 2. Styret består av 7 medlemmer og 4 varamedlemmer. 

1. Formann 

2. Nestformann 

3. Kasserer 

4. Sekretær 

5. 3 stk. Styremedlemmer  

Styret velges direkte på de respektive plasser.  Funksjonstiden er 2 – to – år for 
styremedlemmer og 1 – ett – år for varamedlem. 

Ett år velges formann, sekretær og 1. Styremedlem, ett år velges nestformann, 
kasserer og 2 styremedlemmer. 

Styremedlemmer og varamedlemmer kan gjenvelges. 

Dersom formann, nestformann, kasserer eller sekretær skulle tre ut av styret i 
valgperioden, konstituerer styret ny representant blant styremedlemmene frem til 
årsmøte. 

I tillegg skal båtlaget ha følgende tillitsmenn: 

2 – to – stk. revisorer. Velges for 2 år, 1, hvert år. De kan ikke velges blant  

styremedlemmer. 

Valgkomité av 3 medlemmer. Velges for 1 år om gangen.  
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Valgkomitéen foreslår kandidater til samtlige tillitsverv, bortsett fra ny 
valgkomité som blir foreslått av styret. 
  

   § 3. Det er tre typer medlemmer: 
  A-medlemmer: Medlemmer som er nedtegnet som A-medlemmer i      
  medlemsliste pr.31.12.2008 med gnr.13 og 14 i Sund Kommune og bnr. etter 
  navnet. Gjelder også deres rette arvinger.  
  Skulle noen av disse eiendommer bli solgt, avgjør styret om de skal være A- 
  medlem.  
  Medlemskap som blir tegnet senere enn dette avgjøres av styret om de skal  
  være A-medlem. 

 
 

 B-medlem: Medlemmer med likeverdige rettigheter og plikter, med unntak 
 av § 3 – 4 og 8. 

C- medlem: Støttemedlemmer uten rettigheter og plikter.  

 

Kleppe Båtlag er medlem av KNBF. Alle medlemmer med båt er pliktig å være 
medlem av KNBF gjennom båtlaget.  Alle andre kan være frivillige medlemmer. 
Kontingent for KNBF blir krevd inn gjennom båtlaget. 

  

§ 4. Alle medlemmer med unntak av C- medlemmer har i utgangspunktet lik 
stemmerett på medlems- og årsmøte.  Dog skal et flertall av A-medlemmer ha 
vetorett dersom det blir et flertall mot A-medlemmers syn i de saker som behandles. 

 
Alle styre representanter har stemmerett i styret. Styret er vedtaksført når formann 
eller nestformann + 3 styremedlemmer er til stede. Ved stemmelikhet har 
formann/nestformann dobbeltstemme. (Gjelder ikke person valg.) 

 
§ 5. Styrets oppgaver: 

Styret er ansvarlig for å lede båtlaget etter båtlagets vedtekter. Styret er forpliktet 
til å iverksette vedtak fattet av årsmøte eller medlemsmøte. Dersom et vedtak ikke 
lar seg gjennomføre skal styret kalle inn til nytt års- eller medlemsmøte. 

Til løsning av særlige oppgaver kan styret sette ned et utvalg. 

Styret fører protokoll over foreningens møter, herunder også styremøter. Sekretær 
og formann/nestformann har fullmakt til å undertegne protokollen. Dersom disse 
ikke er tilstede, velges 1 eller 2 av styret til å undertegne protokollen.  Styret skal 
forvalte båtlagets økonomi og eiendom ut fra vedtak fattet av årsmøtet eller 
medlemsmøtet. 

 
 § 6. Styret ved formann eller de som årsmøtet gir fullmakt til, får rett til å 
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undertegne kontrakter, låneopptak, og foreta utbetalinger i henhold til kontakter 
vedrørende prosjekter som års- eller medlemsmøtet har vedtatt skal gjennomføres. 

 

§ 7. Medlemskontingent, innskudd og årsavgifter fastsettes av årsmøtet.  
Medlemskontingent og årsavgifter forfaller til betaling 1.mars hvert år. Ved 
manglende betaling av kontingent blir det sendt ut en purring. Dersom denne ikke 
er betalt innen 14 dager etter utsendelse, bortfaller alle rettigheter, og 
vedkommende blir strøket som medlem. 

 

§ 8. Paragrafene 3, 4 og 8 kan kun forandre med 99 % tilslutning fra A-medlemmer. 

 

§ 9. Foreningens regnskapsår går fra 01.01 til 31.12.  Senest 25.01 skal regnskapet 
leveres revisorer for revisjon.  Senest 05.02. skal revidert regnskap levers styret. 

Sammen med innkalling til det ordinære årsmøtet sendes saksliste, årsmelding og 
revidert regnskap til A og B medlemmer. 

Innkalling til årsmøtet sendes A og B medlemmene senest 10 dager før årsmøtet som 
holdes mellom 20.februar og 31.mars. 

Saker som skal behandles på det ordinære årsmøtet må være styret i hende skriftlig 
senest 15.januar. 

 

§ 10. Årsmøte. 

Saksliste for ordinært årsmøte: 

1. Konstituering Godkjenning av innkalling 

Godkjenning av saksliste 

Valg av dirigent 

Valg av tellekorps 

 Dersom ikke sekretær er tilstede velges referent. 

 Godkjenning av stemmereglement 

2. Årsberetning 

3. Revidert regnskap: Revisorens beretning om regnskapet 

4. Budsjett: Fastsettelse av kontingent og innskudd/årsavgift 

5.  Forslag fra styret 

6. Innkomne forslag 
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7. Andre saker som nevnt i innkallingen 

8. Valg av styret + varamedlemmer 

Valg av revisor 

Valg av valgkomité 

Valg av andre komitéer 

9. Eventuelt 

 Dersom saker fremsatt under pkt. 9 skal realitetsbehandles, må styret godkjenne 
disse med 100 % tilslutning. 

 

§ 11. Saker som ikke reguleres av § 8, 14, 15 og 16 vedtas med simpelt flertall. 
 

§ 12. Båtlaget er uten ansvar for skader og hærverk som oppstår i havnebassenget. 
 

 § 13. Medlemmene har intet ansvar for lagets økonomiske forpliktelser utover 
innskudd og avgifter. 
 

 § 14. Utmelding skjer skriftlig til styret med virkning fra den dag styret mottar 
melding. Restkontingent refunderes ikke. 
  

Styret kan ekskludere medlemmer som bryter båtlagets vedtekter eller på annen 
måte handler i strid med regler/vedtekter for havneområdet. 

Melding om eksklusjon skal gies skriftlig og begrunnes. Eksklusjon kan kun vedtas 
av styret med 2/3 flertall. Styrets vedtak kan ankes til årsmøtet. 

 

§ 15. Ekstraordinært årsmøte. 

Ekstraordinært årsmøte skal avholdes når formannen eller 50 % av styret, eller 
20% av medlemmene stiller skriftlig krav om det til styret, med oppgave over de 
saker som de ønsker behandlet. 

I sistnevnte tilfelle skal ekstra ordinert årsmøte holdes innen 6 uker etter at kravet 
er fremsatt. 

Styret innkaller til ekstraordinert årsmøte med minst 2 ukers varsel og med oppgitt 
dagsorden. 

 § 16. Oppløsing av foreningen kan bare vedtas av årsmøte når den er opptatt som 
sak på dagsorden. 
Ett ordinært årsmøte kan bare treffe vedtak om oppløsing når minst ¾ av 
medlemmene er representert ved avstemmingen og med minst 2/3 flertall. 
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Hvis det ordinære årsmøtet ikke er vedtaksdyktig kan saken legges frem for 
ekstraordinært årsmøte som skal holdes innen 6 uker.  Et slikt årsmøte er alltid 
vedtaksdyktig og kan treffe vedtak med 2/3 flertall. 

Dersom båtlaget oppløses skal eventuelt overskudd som ikke er kontraktsfestet i 
båtlaget overføres til Redningsselskapet (RS). 

 

§ 17. Dugnadsplikt 

A og B medlemmer har dugnadsplikt. Dugnadstimer avgjøres av årsmøte i forhold 
til den aktivitet årsmøte pålegger styret/medlemmene. 

De av medlemmene som av helsemessige eller annen gyldig grunn, ikke kan stille på 
dugnad, skal melde fra til styret. 

Innkalte medlemmer som ikke stiller på dugnad uten gyldig grunn, må betale for de 
dugnadstimer de uteblir, en sum pr. time, som fastsettes av årsmøte. 

Ved gjentatt fravær fra dugnad, uten gyldig grunn, mer enn 2 – to- ganger, vil 
konsekvensen bli i henhold til vedtektenes pkt. 14. 

Opparbeidet dugnadsskyld vil bli trukket av medlemmets 
tilgodehavende/depositum. 

§ 18. Medlemmer som har fast båtplass i Kleppe Båtlag, skal til enhver tid holde 
styret oppdatert vedrørende type båt. 

Båten skal være medlemmets eiendom. 

Medlemmer har ikke rett til fremleie eller utlån av båtplass. 

Dersom medlemmer ikke benytter båtplassen – for eksempel i vinteropplag, er uten 
båt en periode og lignende, disponerer båtlaget båtplassen denne tiden. 

Båtlaget har til enhver tid rett til å omdisponere båtplasser med hensyn til 
økonomiske og sikkerhetsmessige grunner. 

 

§ 19. Dersom det oppstår strid om tolkningen av vedtekter, skal dette avgjøres ved 
 flertallsvedtak av årsmøtet. 
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