VEDTEKTER VALNESFJORD BÅTFORENING
§ 1. Navn
Foreningens navn er Valnesfjord Båtforening (VBF) Foreningen er tilknyttet Kongelig
Norsk Båtforening (KNBF)

§ 2. Formål
Foreningens formål er å fremme det individuelle og samlete båtlivs interesser på
vegne av medlemmene og allmennheten, derunder å
1) Virke for etableringen av og forestå driften av fritidsbåthavner
2) Forestå driften av og utvikling av småbåthavna på Skaft.
3) Virke for utbredelse av kunnskap om sjøvett, sikkerhet, kystkultur og marint
miljøvern
4) Ivareta medlemmenes og allmennhetens interesser og rettigheter til bruk av
skjærgården, sjøen og havet som rekreasjonsområde og til annen privat fritidsbasert
utnyttelse
5) Samarbeide med så vel andre private organisasjoner som med offentlige
myndigheter til fremme av båtlivets og båtfolkets interesser
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 i regi av
KNBF eller annen båtforening som er tilknyttet KNBF og som er registrert i
Frivillighetsregisteret. § 3. Medlemskap
§ 3 Medlemskap:
Som medlem i VBF kan styret etter søknad oppta personer med folkeregistrert
adresse 8215 Valnesfjord som vil arbeide for å oppnå foreningens formålsparagraf.
Medlemskapet følger kalenderåret. De som pr i dag 15/3 2019 er medlemmer i VBF
har rett til å opprettholde sitt medlemskap og ha båtplass på ordinære vilkår. Dette vil
også gjelde arvinger i rett opp eller nedad stigende linje selv om de ikke har 8215
Valnesfjord som folkeregistret adresse
Medlemmer som har gjort en lang og ekstraordinær tjeneste for foreningen kan
innvoteres som æresmedlem av foreningen.

§ 4. Styret
Foreningen ledes av et styre bestående av leder, nestleder, kasserer, havnesjef, og
2 styremedlemmer (6). Til styret velges en varamann. Styret velges for 2 år. For å
bevare kontinuitet i styret bør ikke mer enn halve styret være på valg samtidig. Leder
velges for ett år av gangen. Alle styremøter ledes av lederen. Om han skulle være

forhindret ledes møtene av nestleder. Har begge forfall trer havnesjef inn som
fungerende leder. Styret er beslutningsdyktig når minst 3styremedlemmer er tilstede.
I tilfelle stemmelikhet gjør lederens dobbeltstemme utslaget. Klubbhusstyret består
av leder, og 2 styremedlemmer oppnevnt av styret.
§ 5. Styrets oppgaver
Styret har den administrative ledelsen av foreningen, representerer foreningen utad,
besørger alle løpende forretninger og ivaretar foreningens øvrige interesser.
Styremøter holdes så ofte leder eller to styremedlemmer finner det nødvendig. Styret
innkaller til årsmøte,
medlemsmøter samt andre sammenkomster eller arrangementer. Styret oppnevner
evt. arbeidsutvalg komiteer. Rekvisisjonsmyndighet har leder eller den han/hun
bemyndiger.
§ 6. Årsmøtet
Årsmøtet er foreningens høyeste organ og avholdes hvert år innen utgangen av
mars og kunngjøres senest tre uker før årsmøtedato. Saker som ønskes behandlet
av årsmøtet må være styret i hende senest en uke før fastsatt årsmøtedato.
Årsmøtet er beslutningsdyktig når det innkalles på lovlig vis og er godkjent av de
frammøtte. Årsmøtets beslutninger tas med simpelt flertall dersom ikke annet er
bestemt. I tilfelle stemmelikhet gjør dirigentens dobbeltstemme utslaget. Til
vedtektsendringer kreves dog 2/3 flertall.
Årsmøtet ledes av en dirigent og protokolleres av en sekretær, som begge velges.
Årsmøtereferat kunngjøres på foreningens hjemmeside. Årsmøtet skal behandle:
1. Styrets årsmelding
2. Revidert regnskap
3. Fastsetting av kontigent/havneleie
4. Evt. forandringer av vedtekter
5. Innkomne forslag
6. Valg av styre, valgkomite, revisor samt andre utvalg som årsmøtet ønsker å
opprette.
Valgkomite og revisor velges for ett år.
§ 7. Ekstraordinært årsmøte
Styret kan når de finner det nødvendig, og skal når det kreves av 2/3 av
medlemmene innkalle til ekstraordinært årsmøte med minst en ukes varsel. I
innkallingen angis de saker som skal behandles.

§ 8. Eksklusjon
Medlemmer som ved sin oppførsel vekker anstøt, virker til skade for foreningen eller
misbruker foreningens eiendom, kan av styret, ekskluderes.
Likeledes vil skyldig kontingent, havneleie etc for et år kunne medføre eksklusjon og
ev båtplass innløses av VBF
§ 9. Oppløsning
Oppløsning av foreningen kan kun skje ved vedtak på ordinært årsmøte etter at
saken har vært utsendt til medlemmene med innkallingen. Vedtaket om oppløsning
må ha 2/3 flertall. Reversering av oppløsningsbeslutning krever simpelt flertall. Ved
oppløsning skal det velges et avviklingsstyre etter vedtektenes bestemmelser om
styre, med ansvar for foreningens anliggender frem til endelig avvikling finner sted,
derunder for den praktiske likvidasjon av foreningen. Vedtektenes øvrige
bestemmelser får også tilsvarende anvendelse under avviklingen. Foreningens
eiendeler og rettigheter skal overføres til, eller fordeles mellom en eller flere lokale
foreninger med samme eller liknende formål, til benyttelse ved oppnåelse av slike
formål, etter årsmøtets nærmere bestemmelse
§ 10. Tvist
Skulle det oppstå tvist eller uklarheter omkring forståelsen eller praktiseringen av
disse vedtekter, skal den forståelse som fastslås av KNBF legges til grunn
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