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13. Forslag fra styret:
Styret har i år 3 forslag:
13.1 Mer kamereovervåkning
Styret foreslår å gjøre kameraovervåkning i havna mer fullstendig. Styret har innhentet
et tilbud på montering av to kamera på stolpe ytterst på molo. Samlet pris på
komponenter, materialer og arbeid er stipulert til 44 193 kroner eks. mva.
Styret vil presentere tilbudet i sin helhet på årsmøtet.
13.2. Sette ned arbeidsgruppe i forhold til å lage kant / legge dekke på molo.
Styret foreslår at vi setter i gang arbeid med å lage innerkant og ytterkant / legge dekke
på molo. Styret har invitert med betong entreprenør, og sammen vil vi prøve å
redegjøre for hvordan dette kan gjøres og hva dette vil koste. Vi håper at årsmøtet
deretter kan sette en økonomisk ramme for eventuelt videre arbeid.
13.3 Forslag til endring i vedtektene
Bakgrunn for endring:
Førre båtforening har gjennom flere år mottatt årlig momskompensasjon fra Kulturdep
via Lotteri – og Stiftelsestilsynet (LOTTSTIFT). Ordningen innebærer at frivillige
foreninger kan søke kompensasjon for momsutgifter. KNBF forvalter ordningen for
sine medlemsforeninger. For 2013 utgjorde kompensasjonen for FBF ca. 8 000 kroner.
LOTTSTIFT har påpekt at videre tildeling forutsetter at det klart framgår av
foreningens vedtekter at foreningen har et allmennyttig formål, at det er foreningen og
ikke medlemmene selv som har inntekter gjennom tildeling av båtplasser, og at
foreningens eiendeler ved en eventuell oppløsning videreføres til annet allmennyttig
formål og ikke til de enkelte medlemmer.

Styret har i denne sammenheng utarbeidet forslag til nye vedtekter som er i tråd med
LOTTSTIFTS krav.
§ 1.
Nåværende ordlyd:
Forenings navn er Førre Båtforening. FBF er tilsluttet KNBF.
Forslag:
Forenings navn er Førre Båtforening (FBF). FBF er tilsluttet KNBF, region Sør.
Førre båtforening er hjemmehørende i Tysvær Kommune.
Paragraf 2
Nåværende ordlyd:
FBF sitt formål er å samle båtinteresserte i arbeide for å skape og vedlikeholde et godt
båtmiljø.
Forslag:
FBF sitt formål er å samle båtinteresserte i arbeide for å skape og vedlikeholde et
godt båtmiljø for både medlemmer og allmennheten. Foreningen skal ivareta
medlemmer og allmennhetens interesser og rettigheter til bruk av skjærgården, sjøen
og havet som rekreasjonsområde og fritidsbasert utnyttelse. FBF får disponere
kommunal eiendom for å drive båtforening, og foreningen skal forvalte området til
glede for innbyggere og allmenheten.
Paragraf 10
Nåværende ordlyd:
FBF kjøper plassen tilbake ved videre salg. Kun FBF kan selge båtplasser.
Tilbakebetaling skjer når plassen er solgt.
Styret foreslår at paragraf 10 blir stående tom uten tekst, og at innholdet systematiseres
under paragraf 3, slik:
Forslag til ny paragraf 3:
Førre båtforening eier alle båtplasser, står for tildeling av båtplasser etter venteliste
og forvalter all utleie og framleie av båtplasser
Ved opphør av medlemskap / oppsigelse av båtplass er det FBF som disponerer
båtplassen. Båtplassen er FBF sin eiendom, og det er bare FBF som kan tildele
plassen til et nytt medlem. Tilbakebetaling av innskudd skjer når ny tildeling er gjort
og nytt innskudd er mottatt.
Nestleder i FBF tildeler båtplasser i henhold til venteliste (se havneinstruks § 8) ut fra
tilgjengelige båtklasser, enten innenfor klassene 1 – 3 (liten plass) eller innenfor
klassene 4 – 6 (stor plass). Båtplass tildeles medlemmer. Dersom medlemmer med
båtplass ønsker større eller mindre plass, prioriteres disse først, men først etter at de
har hatt båtplass i 3 år.
Båtplasser tildeles personer bosatt i Tysvær kommune, fortrinnsvis personer bosatt i
skolekrinsene Førre, Frakkagjerd og Grinde.

Paragraf 26.
Styret mener at innholdet mest naturlig hører hjemme under romertall II Vedtekter,
slik at teksten flyttes til paragraf 4. Dette medfører at tekst i Paragrafen 4 til 9
forskyves en paragraf ned til nye paragrafer 5 – 10. Dette betyr også at paragraf 26.
blir stående tom i stedet for paragraf 10 som nevnt ovenfor.
Paragraf 31.
Nåværende tekst:
Oppløsning av Førre båtforening kan kun skje ved vedtak på ordinært årsmøte etter at
saken har vært utsendt til medlemmene med innkallingen. Vedtaket må fattes med 2/3
flertall. Eventuell kapital disponeres av årsmøtet med alminnelig flertall – etter
innstilling av det sittende styret.
Forslag:
Oppløsning av Førre båtforening kan kun skje ved vedtak på ordinært årsmøte etter at
saken har vært utsendt til medlemmene med innkallingen. Vedtaket må fattes med 2/3
flertall. Ved oppløsning skal resterende midler, etter at alle innskudd er innløst, og
etter at alle kreditorer har fått sitt, gå til et allmennyttig formål eller annen lignende
frivillig virksomhet. Dette bestemmes av årsmøtet med alminnelig flertall – etter
innstilling av det sittende styret.
14. Eventuelle innkomne forslag fra medlemmer av FBF:
15. Eventuelt

