VEDTEKTER
TRÆNA

BÅTFORENING

§ 1

Foreningens navn er Træna Båtforening, og dens initialer er TBF.

§ 2

Træna Båtforening har til formål å arbeide for godt båtmiljø og friluftsliv på sjøen, og
arbeide for å:
-

bygge og vedlikeholde en sikker båthavn med opplagsplasser og klubbhus
tilrettelegge for gjestebåter
bidra til bedre kunnskap om båter og nautiske forhold,
bidra til økt sjøkyndighet og større sikkerhet i båtmiljøet
bekjempe forurensning av sjø og strender,
arrangere turer og felles arrangementer,
ivareta medlemmenes hevdvunne rettigheter til fornuftig utnytting og bruk av havet,
samarbeide med lokale myndigheter for å løse oppgaver innen rammen av formålet.

§3

Alle personer og bedrifter kan bli medlemmer av Træna Båtforening. Medlemskap
følger kalenderåret. Utmeldelse må skje skriftlig, og skal være foreningen i hende
innen årets utgang. Medlemskap er en forutsetning for leie av båtplass. Medlemmer
plikter å jobbe minimum 20 timer dugnad pr. Kalenderår.

§ 4

Medlemmene har en generell plikt til å følge opp vedtak som blir gjort av foreningens
styrende organer, samt å overholde avtaler og reglementer som er fastsatt i samsvar
med foreningens vedtekter. Medlemmene er likeså forpliktet å holde seg ajour med
hensyn til lover og reglement som gjelder for foreningen.

§ 5

Styret eller den det bemyndiger, har rett til å si opp medlem. Medlem som ved sin
oppførsel vekker anstøt og forargelse, virker til skade for foreningen, misbruker
foreningens eller forbundets merker, standert eller flagg, kan av styret, etter gitt varsel,
ekskluderes. Eksklusjon kan ankes inn for årsmøtet.

§ 6

Medlemmer eller andre som har ytt en ekstraordinær innsats for foreningen kan etter
enstemmig innstilling fra styret, av årsmøtet innvoteres som æresmedlemmer.

§ 7

Årskontigent følger kalenderåret, den forfaller til betaling ved årets begynnelse, og må
være betalt innen 15. februar. Ved purring av årskontingent, tilkommer purregebyr.
Oversittes fristen, kan styret, etter gitt varsel, stryke vedkommende som medlem.

§ 8

Årsmøtet fastsetter størrelsen på kontingenten hvert år. Årskontingenten utgjør for
tiden kr 300 pr år.

§9

Æresmedlemmer betaler ikke kontingent.

§ 10

Træna Båtforening sine administrative organ er:
1. Årsmøtet
2. Styret
3. Faste komiteèr

§ 11 Årsmøtet er foreningens høyeste myndighet og avholdes hvert år innen utgangen av
mars måned. Medlemmene kalles inn med 14 dagers varsel ved oppslag eller skriftlig
innkalling. Saksliste skal være vedlagt innkallingen.

§ 12 Saker som ønskes behandlet på årsmøtet skal være styret i hende senest før 15. januar.

§ 13 Det ordinære årsmøtet skal behandle:
1.
2.
3.
4.
5.

Styrets årsberetning
Regnskap, med revisor sin påtegning
Fastsettelse av medlemskontingent
Innkomne forslag
Foreta valg på:
− leder, nestleder, sekretær, kasserer, et styremedlem og tre varamedlemmer.
− havnesjef
− Kaiformenn for medlemskaier og gjestekai
− valgkomite på tre medlemmer, hvorav en velges som leder
− revisor og vararevisor
− leder, havnesjef, kaiformenn, revisor og vararevisor velges for et år av gangen
− øvrige styremedlemmer og varamedlemmer til styret velges for to år av
gangen, dog slik at det velges to styremedlemmer hvert år

Årsmøtet er beslutningsdyktig når det er innkalt etter § 11. Vedtak gjøres med
alminnelig flertall med mindre vedtektene bestemmer annerledes. Ved stemmelikhet
anses forslaget forkastet. For å bli valgt må en kandidat ha minst halvparten av de
avgitte stemmer. Hvis ikke, holdes bundet omvalg mellom de to kandidater som har
oppnådd flest stemmer.

§ 14

Træna Båtforening ledes av et styre som består av leder, nestleder, kasserer, sekretær
og et styremedlem. Styret har tre varamedlemmer som møter etter særskilt innkalling.

§ 15

Styret har den administrative myndighet, representerer foreningen utad, besørger alle
løpende forretninger, kaller inn 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 når, hvor og innen
hvilken ramme de ulike komiteer og utvalg skal arbeide.
Styret holder møte så ofte det finner det nødvendig. Styret skal utarbeide beretning om
årets virksomhet og legge frem revidert regnskap til årsmøtet. Styret er
beslutningsdyktig når leder eller nestleder og minst 2 styremedlemmer er tilstede.
Leder og et av styrets medlemmer forplikter i fellesskap foreningen med sine
underskrifter.

§ 16 Styret kan når det finner det nødvendig, og skal når minst 20% av medlemmene krever
det, kalle inn til ekstraordinært årsmøte. Innkalling skal følge reglene for innkalling til
ordinært årsmøte.

§ 17 Endring av vedtekter eller tillegg til vedtektene kan kun vedtas med 2/3 flertall.
Forslag om endring av vedtekter eller tillegg til vedtektene skal være behandlet i
styret, og det skal gå klart frem av innkallingen til årsmøtet hvilke endringer som er
foreslått.

§ 18 Oppløsning av Træna Båtforening kan kun skje ved vedtak på ordinært årsmøte. Saken
skal være utsendt til medlemmene sammen med innkalling til årsmøtet. Eventuell
kapital disponeres slik årsmøtet fatter vedtak om, etter innstilling fra styret. Vedtak om
oppløsning skal ha 2/3 flertall.

§ 19

Styret utarbeider reglement og instrukser for bryggeplasser, klubblokaler, opplagsplass
mv. Reglement og instrukser skal godkjennes av årsmøtet.

Revideringer:
Vedtak i årsmøte 2013:
Tillegg til § 3: Medlemmer plikter å jobbe minimum 20 timer dugnad pr. kalenderår.

