
VEDTEKTER FOR GVARV BÅTFORENING 

Stiftet 14. mai 1980 – org. nr. 988 660 159 

Endringer ved årsmøtevedtak 1986 (§2), 1988 (§§ 4, 7), 1996 (§§ 2, 4, 5), 1998 (§ 5), 1999 (§ 2) 2000 (§§ 2, 4 , 5), 2003 (§ 4),  

2008 (§§ 4, 7). 2012 (§§ 4, 5) 

 

§1. Navn og formål 

Foreningens navn er Gvarv Båtforening. Formålet er å fremme 

interessen for båtsporten, utbygging av båthavner og opplags-

plasser, såvidt mulig holde elva/seilingsleder merket og farbare 

samt å iverksette kurser og sammenkomster med instruksjon for 

interesserte. 

§2. Styret 

Foreningen ledes av et styre på 5 eller 6 medlemmer: Formann, 

nestformann, sekretær, kasserer og 2 (3) styremedlemmer. I 

tillegg skal det være 2 varamenn. Styret velges for to år av 

gangen. Etter første år utgår 2 medlemmer og neste gang 3. 

(Første gang etter loddtrekning.) Formann velges av årsmøtet. 

Styret konstituerer seg for øvrig selv. Styret avholder møte når 

det finner det nødvendig. Styret er beslutningsdyktig når 

formann og minst 2 styremedlemmer er tilstede. 

§3. Medlemmer 

Som medlemmer kan opptas alle med interesse for båtsport. 

Ønske om medlemskap meddeles ett av styremedlemmene. 

Styret forbeholder seg retten til å nekte medlemskap. 

§4. Kontingent 

Den årlige kontingenten bestemmes på årsmøtet. 

Styret kommer med begrunnet forslag til årsmøtet om eventuelle 

endringer i satsene. 

Betalingsfrist for kontingenten er 14 dager etter utsending av 

krav. 

I tillegg til kontingenten er hvert medlem som har båtplass etter 

innkalling fra styret forpliktet til å delta i minst en dugnad i året. 

Dersom medlemmet ikke møter eller ikke kan møte på noen av 

de tillyste dugnader, betales i stedet en avgift som fastsettes av 

årsmøtet. 

Styret kan frita medlemmer for dugnad/dugnadsavgift ved 

dokumentert god grunn. 

§5. Årsmøtet 

Ordinært årsmøte avholdes innen utgangen av  mars hvert år, og 

må bekjentgjøres skriftlig med 2 ukers varsel. På årsmøtet er 

dagsorden: 

1. Valg av dirigent  

2. Valg av 2 til å skrive under referatet 

3. Årsmelding  

4. Regnskap (revidert) 

5. Innkomne forslag. Forslag som ønskes behandlet og 

satt under votering må være innlevert styret 7 dager før 

årsmøtet. 

6. Fastsetting av kontingent og avgifter. 

7. Valg av formann. 

8. Valg av styremedlemmer og valgkomité på 2 

medlemmer. 

9. Valg av revisor. 

10. Eventuelt. Saker som fremmes under denne post kan 

diskuteres men ikke settes under votering. 

Alle som har sitt medlemskap i orden har stemmerett og er 

valgbare. Styremedlemmer som går ut kan nekte gjenvalg for en 

periode like lang som vedkommende har vært styremedlem. På 

årsmøtet avgjøres alle valg og avgjørelser med alminnelig 

flertall. Ved stemmelikhet har formannen dobbeltstemme. 

Votering skal skje skriftlig hvis en eller flere forlanger det. Ved 

valg av formann skal det være skriftlig avstemming dersom det 

er flere som blir foreslått til vervet. 

§6. Ekstraordinært årsmøte 

Det kan innkalles til ekstraordinært årsmøte dersom styret eller 

minst 1/5 av medlemmene krever det. Dette årsmøtet kan bare 

behandle den eller de saker som er kunngjort i innkallingen. 

§7. Eksklusjon/utmelding 

Styret kan stryke medlemmer som ikke betaler kontingenten og 

avgifter eller som på annen måte ikke følger foreningens eller 

båthavnas vedtekter. Eventuell eksklusjon kan påankes til 

årsmøtet og tas opp i tillegg til dagsorden. 

§8. Vedtektsendringer 

Tillegg eller endringer til disse vedtektene kan bare vedtas på 

ordinært årsmøte. Det kreves 2/3 flertall av de frammøtte. 

§9. Båthavnvedtekter 

Styret utarbeider vedtekter for båthavnene. Disse kan endres av 

styret etter behov og er dermed ikke underlagt bestemmelsen i 

§8 ovenfor. 

§10. Oppløsning 

Vedtak om oppløsning av foreningen kan bare gjøres på 

ordinært årsmøte eller ekstraordinært årsmøte. For oppløsning 

kreves det 2/3 flertall. I tilfelle oppløsning skal det gjøres vedtak 

om disponering av foreningens midler og eventuelt utstyr. 
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