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   §1 

Foreningens navn er Lahellefjorden Båtforening. 

Dens formål er å fremme interessen blant båteiere og interesserte ved å skape et godt kameratskap og arbeide for 

flere brygger og båtplasser. 

 

§2 

Som medlem av foreningen kan opptas enhver mann og kvinne. Eventuell anmodning om opptakelse blir å 

behandle på første styremøte hvor saken avgjøres ved simpel majoritet. Man blir således ikke medlem før saken 

er behandlet av styret. 

Medlemmer av Lahellefjorden Båtforening som ved sin atferd vekker anstøt eller forargelse, virker til skade for 

foreningen eller ikke oppfyller disse vedtekter, skal av styret ekskluderes av foreningen etter gitt varsel. Saken 

kan innankes for første generalforsamling, som ved 2/3 flertall kan omstøte styrets beslutning. Slik anke må 

fremsettes for styret senest 1 – en måned etter varsel om ekskludering. 

 

§3 

Foreningen ledes av et styre bestående av 7 medlemmer (formann, nestformann/sekretær, kasserer, 

bryggeformann, huskomiteformann og 2 styremedlemmer, hvorav èn IT-ansvarlig). Godtgjørelse til styret 

fastsettes hvert år på generalforsamlingen. 

 

§4 

Styret har den vanlige administrative myndighet, besørger alle løpende forretninger, ivaretar foreningens 

økonomi, sammenkaller møter og fremlegger for generalforsamlingen, som avholdes hvert år innen februar 

måneds utgang, beretning om foreningens virksomhet, samt regnskap for det løpende år i revidert stand. Styret er 

beslutningsdyktig når 4 medlemmer er til stede. I tilfelle stemmelikhet gjør den fungerende formanns stemme 

utslaget. 
 

 

§5 

Kontingentene fastsettes hvert år på generalforsamlingen ved alminnelig flertall og forfaller til betaling 31. mars. 

Såfremt kontingenten ikke er betalt 14 dager etter 1. gangs purring, kan styret stryke vedkommende medlem. 

Medlemmer som strykes etter denne paragraf mister automatisk rett til bryggeplass. I henhold til ”kontrakt om 

disponering av båtplass” punkt 9 kan styret si opp  plassen med 1 – en måneds varsel.  

 

 

§6 

Innkalling til ordinær generalforsamling skjer med epost og oppslag på foreningens hjemmesider 

www.lahellebrygga.no. Ordinær generalforsamling avholdes innen utgangen av februar, jfr. § 4 og innkalling 

skjer med 14 dagers varsel. 

Saker til årsmøtet må være styret i hende senest 8 dager før årsmøtet. 

 

 

 

http://www.lahellebrygga.no/


Generalforsamlingen behandler: 

1. Årsberetninger. 

2. Regnskaper. 

3. Revidering av medlemskontingent – bryggeleie – kranleie – godtgjørelse til styret etc. 

4. Innkomne forslag: 

 A. Fra styret. 

  B. Fra medlemmer. 

5. Foreta valg av styret i medhold av § 3, samt 

  A. 2  revisorer. 

  B. Bryggekomité – bestående av 1 formann og 5 medlemmer. 

  C. Huskomité – bestående av 1 formann og 1 medlemmer. 

  D. Valgkomité – bestående av 1 formann og 2 medlemmer. 

  FE Godkjenning av kranmenn. 

 

Formannen velges for ett år av gangen og styrets og komiteenes øvrige medlemmer vekselvis for 2 år av gangen, 

slik at halvparten er på valg hvert år. 

Valgkomitéens medlemmer velges for 1 år av gangen. Valgkomitéen skal hvert år innstille til samtlige valg som 

etter vedtektene skal foregå, og skal på forhånd undersøke de foreslåtte personers villighet. 

 

Enhver endring i styrets sammensetning skal meldes til Enhetsregisteret i Brønnøysund. 

 

§7 

Ekstraordinær generalforsamling kan sammenkalles av styret, dersom foreningen kan bli skadelidende på grunn 

av saker styret ikke har fullmakt til å avgjøre. Styret skal innkalle til ekstraordinær generalforsamling dersom 

minst 10% av medlemmene skriftlig krever dette. 

                                 

                                   §8 

Ordinær generalforsamling er beslutningsdyktig uansett fremmøtte medlemmer, så sant det er kunngjort i 

henhold til §6, 1. ledd. Ordinær/ekstraordinær generalforsamlings beslutninger vedtas ved alminnelig flertall, 

dog krever forandringer av våre vedtekter 2/3 stemmeflertall. 

Stemmerett kan bare utvises ved personlig fremmøte. Hvert medlem har bare 1 stemme. Ved stemmelikhet gjør 

den fungerende formanns stemme utslaget. 

 

§9 

Utmeldelse av foreningen må skje skriftlig til styret innen årets utgang. 

 

§10 

Bestemmelsene om denne forenings oppløsning fattes hvis minst 2/3 av foreningens medlemmer stemmer for 

det. Hvis oppløsning besluttes, skal foreningens aktiva overlates til beste for et eller annet veldedig formål. 

 

 


