Eiksund Småbåtlag
Vedtekter
1) Formålet til båtlaget er å arbeide for bedre havneforhold i Eiksund, herunder:
 Tilrettelegge båtplasser.
 Iverksette tiltak for å bedre det fysiske og sosiale miljø for medlemmene og andre
brukere av havneområdet.
 Ivareta medlemmenes og allmennhetens interesser og rettigheter til bruk av
havneområdet.
 Ivareta medlemmenes og allmennhetens interesser for at havneområdet skal oppleves
som rekreasjonsområde og til annen privat fritidsbasert utnyttelse.
 Arbeide for å sikre et miljøvennlig båtliv.
Foreningens formål er ikke-økonomisk og eventuelle overskudd på økonomiske aktiviteter kan i
den utstrekning det ikke avsettes til fremtidig oppfyllelse av foreningens formål, kun disponeres
utenfor foreningen til tilsvarende formål.
2) Styret består av 7 medlemmer og består av:
 Formann
 Nestformann/ Sekretær
 Kasserer
 4 stk. Styremedlemmer
Styret velges direkte på de respektive plasser. Funksjonstiden er 2 – to – år for styremedlemmer.
Ett år velges formann, sekretær/nestformann og to Styremedlemmer, et år velges kasserer og 2
styremedlemmer.
Styremedlemmer kan gjenvelges.
Dersom formann, nestformann/sekretær eller kasserer skulle tre ut av styret i valgperioden, skal
det kalles inn til ekstraordinært årsmøte for å velge ny.
Styret skal bestå av minst 2/3 av A-medlemmer og formann skal velges av A-medlemmer.
I tillegg skal båtlaget ha følgende tillitsmenn:
 Revisorer bestående av 2 medlemmer. Velges for to år, en revisor hvert år. De kan ikke
velges blant styremedlemmer.
 Valgkomitè på 2 medlemmer. Velges for et år om gangen.
Valgkomitèen foreslår kandidater til samtlige tillitsverv, bortsett fra ny valgkomitè som
blir foreslått av styret.
3) Det er to typer medlemmer:



A-medlem: Medlem fast bosatt i Eiksund/Eika
B-medlem: Andre

A-medlemmer har prioritet når det gjelder tildeling av båtplasser.
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4) Alle 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 representanter har stemmerett i styret. Styret er vedtaksført når formann eller nestformann
+ 3 styremedlemmer er til stede. Ved stemmelikhet har formann/nestformann dobbelstemme.
(Gjelder ikke person valg.)
Oppmøtte A-medlemmer gir årsmøtet myndighet til å ta beslutninger.
5) Styrets oppgaver: Styret er ansvarlig for å lede båtlaget etter båtlagets lover. 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 båtlagets møter, herunder også styremøter.
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 undertegne kontrakter,
låneopptak, og foreta utbetalinger i henhold til kontrakter vedrørende prosjekter som års- eller
medlemsmøtet har vedtatt skal gjennomføres.
7) Medlemskontingent, årsavgifter etc 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) Forslag til endring av eller tillegg til disse vedtekter forelegges årsmøtet gjennom styret
sammen med agenda for årsmøtet.
Vedtektene kan kun forandres med 2/3 tilslutning fra fremmøtte A-medlemmer.
9) Årsmøte
Saksliste for ordinært årsmøte:
 Konstituering.
 Godkjenning av innkalling.
 Godkjenning av saksliste.
 Dersom ikke sekretær er til stede, velges referent.
 Årsmelding.
 Revidert regnskap: Revisorers beretning om regnskapet.
 Budsjett: Fastsettelse av kontingent, årsavgifter etc.
 Innkomne forslag.
 Valg
 Forslag til styret.
 Valg av styret.
 Valg av revisorer.
 Valg av valgkomitè.
 Valg av andre komitèer.
 Eventuelt.
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10) Båtlagets regnskapsår går fra 01.01 til 31.12. Senest 15.01 skal regnskapet leveres revisorer
for revisjon. Senest 25.01 skal et revidert regnskap leveres styret.
Sammen med innkalling til det ordinære årsmøtet sendes saksliste, årsmelding og revidert
regnskap til medlemmene.
Innkalling til årsmøtet sendes medlemmene senest 10 dager før årsmøtet som holdes mellom
10.februar og 10.mars.
Saker som skal behandles på det ordinære årsmøtet må være styret i hende skriftlig senest
15.januar.
11) Båtlaget er uten ansvar for skader og hærverk som oppstår i havnebassenget.
12) Medlemmene har intet ansvar for lagets økonomiske forpliktelser utover gjeldende
medlemskontinent, årsavgifter, eventuelt andre avgifter besluttet av styret/årsmøtet.
13) Utmelding skjer skriftlig til styret med virkning fra den dag styret mottar melding.
Restkontingent refunderes ikke.
Styret kan ekskludere medlemmer som bryter båtlagets lover eller på annen måte handler i strid
med regler/vedtekter for havneområdet.
Melding om eksklusjon skal leveres skriftlig og begrunnes. Styrets vedtak kan ankes til
årsmøtet.
Eksklusjon kan kun vedtas med 2/3 flertall.
14) 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 årsmøte holdes innen 6 uker etter at kravet er fremsatt.
Styret innkaller til årsmøte med minst 2 ukers varsel og med oppgitt dagsorden.
15) Oppløsing av båtlaget kan bare vedtas av årsmøte når den er opptatt som sak på dagsorden.
Ett ordinært årsmøte kan bare treffe vedtak om oppløsing når minst 3/4 av medlemmene er
representert ved avstemmingen og med minst 2/3 flertall.
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.
Etter oppløsing skal restmidler i laget tilfalle et allmennyttig formål, bestemt av årsmøtet.
16) Dersom det oppstår strid om tolkingen av disse lover skal det avgjøres ved voldgiftsdom.
Voldgiftsretten skal bestå av 3 medlemmer. Ett medlem fra hver av partene og med
sorenskriveren i Møre og Romsdal som formann.
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Vedtekter vedtatt i årsmøte 8. mars 2004.
Vedtekter revidert på årsmøte 9. mars 2016 (pkt 1, 7, 8, 9, 12 og 15).
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