Vedtekter Førre Båt Forening. FBF.
I Navn og formål.
§1
Foreningens navn er Førre Båt Forening. FBF er tilsluttet KNBF.
§2
FBF sitt formål er å samle båtinteresserte i arbeide for å skape og vedlikeholde et godt båt
miljø.

II Medlemskap.
§3
Nestleder i FBF tildeler båtplasser i henhold til ventliste (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.
§4
Båtplasser i FBF tildeles personlig og kan ikke overdras / utleies av medlem til andre.
Båtplass kan disponeres av barn innen samme husstand, men ikke utover fylte 18 år. Ved
dødsfall kan båtplass overdras til ektefelle / samboer.
Ved flytting til andre kommuner beholdes plassen, såfremt plassen brukes som aktivt
medlem.
§5
FBF er åpen for medlemmer uten båtplass. Disse medlemmene har alle rettigheter. (Kan
leie slipp, kan bruke utkjøringsrampe etc.)
§6
Medlem som ved sin oppførsel vekker anstøt og forargelse, virker til skade for
foreningen, misbruker foreningens eller forbundets merker, stander eller flagg, kan av
styre, etter gitt varsel, ekskluderes. Eksklusjon kan innankes for årsmøte.
§7
Medlemmer eller andre som har ytt en ekstra innsats for foreningen, kan etter enstemmig
innstilling fra styret, av årsmøtet innvoteres som æresmedlemmer.

III Kontingent.
§8
Årskontingenten følger kalenderåret. Dersom kontingent ikke betales, kan styret, etter ett
varsel, stryke vedkommende som medlem.
§9
Årskontingent og innmeldingsgebyr settes av årsmøtet med alminnelig flertall.
§ 10
FBF kjøper plassen tilbake v/ videre salg. Kun FBF kan selge båtplasser.
Tilbakebetaling skjer når plassen er solgt.
§ 11
Medlemmer som er pensjonister og fylt 67 år, eller er uføretrygdede, får 50 % rabatt på
leie av båtplass. De betaler kontingent og strøm som andre. Medlemmer må selv gjøre
FBF oppmerksomme på sin situasjon.

IV Foreningens organer.
§ 12
F.B.F. s administrative organer er:
1. Årsmøtet (Generalforsamling)
2. Styret.
3. Faste komiteer.
§ 13
Årsmøtet er foreningens øverste myndighet og avholdes hvert år innen utgangen av mars
måned.
Medlemmene kalles inn med 4 ukers varsel. Saksliste kan hentes på klubbhuset i de 2
ukene før Årsmøtet.
Referat fra Årsmøtet blir hengt opp på klubbhuset.
§ 14
FBF ledes av et styre som består av ledere og styremedlemmer. Årsmøtet velger, leder,
nestleder, kasserer, sekretær samt en styrerepresentant. I tillegg skal der være 2
varamenn. Styret avholder minst 4 styremøter + et årsmøte pr. kalender år.
Medlemmer er forpliktet til å la seg velge til styre, utvalg og komiteer.
Ethvert medlem er valgbart.
De utgåtte medlemmer av styret eller komiteene kan gjenvelges, men kan frasi seg
gjenvalg for en periode tilsvarende funksjonstiden i siste tillitsverv.

§ 15
Saker som ønskes behandlet på årsmøte, må være styret i hende innen 3 uker før
årsmøtet.
§ 16
Det ordinære årsmøtet skal behandle:
1. Styrets årsberetning.
2. Regnskap, fremlagt i revidert stand.
3. Fastsettelse av kontingent og innmeldingsgebyr.
4. Innkomne forslag.
5. Foreta valg på
a Leder
b styremedlemmer. Leder velges ved særskilt valg hvert år.
Styremedlemmene velges for 2 år, dog således at der hvert år utrer 2 styremedlemmer.
c Valgkomité på 3 medlemmer.
d 2 revisorer.
e Andre komiteer og tillitsmedlemmer. ( Så som Havneutvalg, arrangementskomité og
representanter til Haugaland Båtsammenslutning.
Årsmøtet er beslutningsdyktig når det er innkalt overensstemmende med § 13. Vedtak
gjøres med alminnelig flertall med mindre vedtektene bestemmer annerledes. Ved
stemmelikhet anses et forslag forkastet. For å bli valgt må en kandidat ha minst
halvparten av de avgitte stemmer. Hvis ikke, holdes bundet omvalg mellom de kandidater
som har oppnådd flest stemmer.
§ 17
Styret har den administrative myndighet, representerer foreningen utad, besørger alle
løpende forretninger, sammenkaller til møter og ivaretar foreningens økonomi og dens
tarv for øvrig. Årsmøtet velger komiteer og utvalg som er nødvendig for å løse bestemte
oppgaver. Styret bestemmer i samarbeid med de arrangerende komiteer når og hvor og
innen hvilken ramme de forskjellige arrangementer i foreningens regi skal avholdes.
Styret holder møter minst 4 ganger i året og skal fremlegge for det ordinære årsmøte
beretningen om foreningens virksomhet og ordinære regnskap. Styret er
beslutningsdyktig når 2/3 deler av styret er til stede. Lederen og ett styremedlem
forplikter i fellesskap med sine underskrifter foreningens like overfor tredjemann.

§ 18
Årsmøtet gir styret myndighet til å stifte gjeld for FBF i hvert enkelt tilfelle. Formann og
kasserer underskriver gjeldsbrev inntil det beløp som er angitt i årsmøteprotokoll.
§ 19
Følgende komiteer sorterer under styret:
1. Havneutvalg. Består av leder som velges Årsmøtet, og 3 medlemmer. Egen
arbeidsinstruks for havneutvalg.
2. Hus og Arrangementskomité’. Består av leder som velges av Årsmøtet, og 4
medlemmer. Egen arbeidsinstruks for komiteen.
3. Valgkomité. 3 medlemmer, og de velger selv leder.
Komiteene skal innen 14 dager før årsmøtet sende sin årlige rapport til styret som tar
rapportene med i sin
årsberetning. Valgkomiteen leverer sin innstilling til årsmøtet gjennom styret.
V Ekstraordinære årsmøte.
§ 20
Styret kan, når det finner det nødvendig, og skal, når minst 1/5 av medlemmene forlanger
de, med skriftlig
angivelse av hvilke saker som ønskes behandlet, innkalle til ekstraordinært årsmøte.
Innkallingen skjer med 8 dagers varsel og med angivelse av hvilke saker som står på
dagsordenen.

VI. Diverse.
§ 21
FBF sin vimpel er blå med hvite bokstaver, samt FBF sin logo. Selges av kasserer for kr.
........
§ 22
Nøkler til strømboks kjøpes av kasserer for kr. ..... Strøm skal ikke “lånes” bort til ikke
medlemmer uten å ha snakket med Havneutvalget på forhånd.
§ 23
Leie av båtplass er kun mulig for medlemmer av FBF, dette kun etter avtale med
nestleder FBF. Månedsleie kr
300,- per måned.

§ 24
FBF sitt styre, sammen med Havneutvalg, utarbeider instruks for Havneområde og slipp.
§ 25
Arrangementskomiteen arrangerer fiskefestival og andre tilstelninger mv. etter styrets ev.
årsmøtets anmodning.
Styret setter økonomiske grenser for arrangementene.
§ 26
Medlemmer i FBF plikter å benytte tildelt båtplass personlig. Ved første gangs tildeling
må båtplass tas i bruk innen 6 måneder, eller etter særlig avtale med styret. Medlemmer
som ikke ønsker å benytte båtplassen, skal innen 1. mai, skriftlig varsle foreningen om
dette. FBF disponerer plassen til utleie. Slik avtale skal ikke overstige 3 år.
Dersom et medlem ikke har benyttet båt eller båtplass på 3 år, opphører medlemmets rett
til båtplassen. Det er medlem som må dokumentere at plassen har vært benyttet. Styret
skal sende skriftlig varsel til medlem om mulig opphør av båtplass, med 14 dager frist til
å uttale seg. Deretter sendes skriftlig melding om opphør av båtplass samt tilbakebetaling
av innskudd. Avgjørelsen kan klages inn for årsmøtet.
Medlemmer som ikke benytter plassen, betaler som om han har den i bruk.
§ 27
Følgende personer i FBF får gratis leie og strøm (fellesutgifter) som følge av deres verv i
foreningen. Leder, nestleder, sekretær, kasserer, styremedlem, leder havneutvalg og hus/arrangementkomité. Ordningen er ment som en kompensasjon for mye arbeid og utgifter
til telefon mv, i perioden en innehar vervet i foreningen.
§28
Hvilke båtplasser som tilbys, priser, bredde og lengdebegrensninger etc, reguleres i
Havneinstruks.
§ 29
Innmelding eller utmelding av en krets, et forbund eller sammenslutning med en annen
forening, må behandles av årsmøtet og kan bare vedtas med 2/3 flertall.
§ 30
Forslag til endring av eller tillegg til disse vedtekter forelegges årsmøtet gjennom styret
innen en frist som er nevnt i § 14 foran. Vedtak må treffes med 2/3 flertall.

§ 31
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.
§ 32
Medlemmer med båtplass forplikter seg til å delta i dugnadsarbeid. Hvert medlem må yte
i 5 timer dugnadsarbeid dugnad i løpet av året. Dugnadsplikten kan frikjøpes for kr. 100,per time.
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