VEDTEKTER for Berganbukta Båtforening
Gjeldene fra 18. april 2008
§ 1 - FORENINGENS NAVN og STYRE
Foreningens navn er Berganbukta Båtforening.
Organisasjonsnr. 992.626.232
Foreningens øverste organ er Årsmøte.
Foreningen ledes av et styre bestående av 4 styremedlemmer og 2 varamedlemmer. Det er kun A-medlemmer
som kan velges som styremedlemmer.
§ 2 - FORMÅL
Foreningens intensjon er å sørge for at medlemmene får gode, sikre og rimelige båtplasser. Den skal skape et
godt miljø og samhold som ivaretar foreningen og medlemmenes interesser.
Foreningen har som mål å ivareta inngått leieavtale med Sandefjord Kommune på beste måte.
§ 3 - MEDLEMSKAP
Medlemskap er delt i A-medlemmer som er tildelt båtplass og B-medlemmer som ikke er tildelt båtplass. Bmedlemmer har ikke stemmerett på årsmøtet. A-medlem betaler leie av båtplass som inkluderer
medlemskontingent, B-medlem betaler medlemskontingent. Kontingent til foreningen fastsettes av årsmøtet.
Nye medlemmer må ha sin bostedsadresse eller fritidsbolig i Store Bergan skolekrets (gjelder ikke medlemmer
som har ervervet plass i hht § 9 - A).
§ 4 - ÅRSMØTE
Årsmøte avholdes innen 15. april hvert år.
Årsmøte innkalles av styret med minst 1 måneds varsel, direkte til medlemmene. Forslag som skal behandles
på årsmøtet skal være sendt til styret senest 2 uker før årsmøtet. Fullstendig saksliste må være tilgjengelig for
medlemmene senest 1 uke før årsmøtet.
Følgende saker skal behandles:
• Valg av møteleder.
• Valg av to personer til å undertegne protokoll fra årsmøtet.
• Årsberetning for siste år.
• Regnskap.
• Budsjett.
• Behandle innkomne forslag.
• Fastsette årsavgifter og medlemskontingent.
• Fastsette størrelse på gebyr for uteblivelse av pålagt vakt.
• Utarbeide handlingsplan for inneværende år.
• Valg
Alle vedtak gjøres med alminnelig flertall. Ved stemmelikhet teller styreleders stemme dobbelt.
§ 5 - VALG
Foreningens styre består av 4 faste medlemmer og to varamedlemmer som alle velges for to år av gangen.
Valgkomité bestående av 2 personer
Leder, økonomisjef, et varamedlem og et medlem i valgkomite velges samtidig.
Sekretær, havnesjef, et varamedlem og et medlem til valgkomite velges påfølgende år.
Revisor velges for et år.
Når det fremsettes forslag på mer enn en person til de tillitsverv som er på valg gjøres valget skriftlig.
§ 6 - STYRETS OPPGAVER
• Iverksette vedtak fra Årsmøte.
• Avholde minst 4 styremøter i året. Varamedlemmer innkalles til styremøter.
• Administrere og føre nødvendig kontroll med foreningens økonomi.
• Føre protokoll over alle aktuell vedtak.
• Føre fullstendig medlemskartotek.
• Håndheve foreningens vedtekter.
• Utarbeide og ajourføre foreningens bryggereglement.
• Administrere vaktordning.
• Organisere dugnad.
• Omsette båtplasser.
• Oppnevne nødvendige komiteer/utvalg/personer for spesielle oppgaver.
Styret er beslutningsdyktig når minst 3 medlemmer er til stede.

§ 7 - STYRETS GODTGJØRELSE
Styrets 4 valgte medlemmer mottar følgende godtgjørelse:
2 ganger leie av største plass med fratrekk av leie for egen plass.
Tilleggsinnbetaling ut over leie skal ikke tas med i godtgjørelsen.
§ 8 - TILDELING AV BÅTPLASS
Betalt innskudd etter tildelt plass av styret, gir rett til en båtplass ved brygga.
Båtplassens omsetningsverdi fastsettes av Årsmøte.
Båtplass tildeles av styret etter ansiennitet.
Det er ikke tillatt å tinglyse eller belåne båtplassen
§ 9 - SALG AV TILDELT BÅTPLASS
Salg av tildelt båtplass må skriftlig meldes styret. Foreningens medlemmer som står på venteliste har
forkjøpsrett i en periode begrenset til 4 uker fra melding er mottatt av styrets medlemmer.
Plassen tilbys i henhold til ansiennitetsprinsippet til den av foreningens medlemmer som har lengst ansiennitet
på venteliste. A-medlemmer prioriteres foran B-medlemmer.
Dersom styret ikke fremskaffer kjøper innen 4 uker fra mottatt salgsmelding, kan plassen omsettes fritt av
selger. Salget ordnes da av det enkelte medlem, dog må det nye medlemmet godkjennes av styret. Oppgjør
skal formidles gjennom foreningen.
Etter søknad til styret kan rett til båtplass følge salg av eiendom, dersom eiendommen ligger innenfor Store
Bergan skolekrets.
A - Overdras innen familien i rett opp- eller nedadgående linje. Ved overdragelse innen familie skal styret
informeres.
§ 10 - FRAMLEIE – UBENYTTET PLASS
Ved framleie skal styret informeres skriftlig. Framleier er ansvarlig overfor båtforeningen.
Når en båtplass har stått ubenyttet i 2 sesonger har styret anledning til å omdisponere plassen etter avtale
med den som er tildelt plassen.
Etter avtale med medlemmer av tildelte båtplasser har styret anledning til å bytte plass mellom båter for å
bedre utnyttelsen på brygga.
§ 11 – BÅTPLASSENS VERDI / ÅRSAVGIFT
Båtplassens årsavgift, medlemskontingent og eventuell annen innbetaling som kan bli nødvendig skal være
innbetalt innen utgangen av mai måned.
Foreningen sender faktura på utestående krav.
Årsavgiften indeksreguleres i takt med konsumprisindeks med basis i 2007.
§ 12 – VEDTEKTSENDRING
Endring av Berganbukta Båtforenings Vedtekter kan bare skje på gyldig Årsmøte når minst 1/5-del av
medlemmene er til stede. For Vedtektsendring kreves 2/3-del flertall av de frammøtte..
§ 13 – SANKSJONER
Ved gjentatte brudd på foreningens vedtekter og bryggereglement kan et medlem etter skriftlig pålegg fra
styret bli ekskludert som medlem.
Medlem som står til rest med årsavgift for 1 år, til tross for at skriftlig purring er mottatt, kan ekskluderes av
styret.
Medlemmer som gjentatte ganger ikke møter til bryggevakt eller unnlater å utføre pålegg fra styret innen
tidsfristen, kan ekskluderes av styret.
Når et medlem ekskluderes vil tildelt båtplass bli solgt av styret og eventuelt skyldige avgifter fratrekkes
oppgjøret.
Klage på vedtak fattet av styret kan klages inn for årsmøtet.
Salg av båtplass kan ikke skje før en eventuell klage har vært behandlet av årsmøtet.
Sanksjoner ovenfor et medlem skal skje skriftlig i rekommandert brev.
§ 14 – EKSTRAORDNÆRT ÅRSMØTE
Ekstraordinært årsmøte holdes når styret bestemmer det, eller minst 10 stemmeberettigede medlemmer
krever det.
Det innkalles på samme måte som for ordinært årsmøte.
Ekstraordinært årsmøte kan bare behandle og ta avgjørelse i de sakene som er kunngjort i innkallingen.

§ 15 – BRYGGEVAKT OG ANDRE PÅLEGG
Medlemmene er pålagt å gå vakt i henhold til vaktliste utarbeidet av styret. Medlemmer som ikke kan stille på
vakt er selv ansvarlig for å skaffe vikar.
Medlemmer som ikke stiller på vakt ilegges et gebyr for uteblivelse som fastsettes av årsmøtet.
De som stiller på vakt må ha fylt 18 år.
Styrets faste medlemmer er fritatt for vakt.
§ 16 – DUGNAD
Styret organiserer og innkaller til dugnad i mai måned.
§ 17 – PARKERING OG KJØRING
Det er ikke tillatt å kjøre eller parkere i Grunnvikveien, Langskjærveien eller nedre del av Båtstangveien. Dette
er alle private veier hvor foreningens medlemmer kun kan gå eller sykle.
§ 18 – MEDLEMMENES PLIKTER
Medlemmene plikter selv å gi styret all relevant informasjon angående eget medlemskap.
§ 19 – BRYGGEREGLEMENT
Det er utarbeidet et eget reglement for brygga. Det er hvert enkelt medlems ansvar å sørge for at disse
overholdes.
Bryggereglementet reguleres av styret.

