SØNDERVIKEN BÅTFORENING
VEDTEKTER FOR SØNDERVIKEN BÅTFORENING.
Vedtatt på årsmøtet 13.4.2011
§ 1. Navn.
Foreningens navn er Sønderviken båtforening.
§ 2. Formål.
Formålet til foreningen er:
- å arbeide for trygge og gode båtplasser.
- å ivareta felles interesser til medlemmene.
- arbeide for sosialt samhold mellom medlemmene.
- sørge for vedlikehold av båthavna og havneområdet.
- sørge for at feste/leieavtalen med grunneier blir holdt i hevd.
- i samarbeid med andre å gjennomføre tiltak til alles beste.
Båthavna skal være foreningens eiendom og disposisjonsretten utøves av styret.
§ 3. Medlemmer.
I Sønderviken båtforening opptas båteiere og andre med interesse for båtsport på Femunden.
Båtforeningens medlemmer har fortrinnsrett til båtplass i den utstrekning det er ledige plasser
og har stemmerett på årsmøtet. Hvert medlem har en stemme.
§ 4. Tildeling av båtplass.
Tildeling og utleie av båtplasser skal skje til medlemmer etter ansiennitet, med styrets
godkjenning. Hvert medlem kan bare tildeles 1 – en – båtplass. Bare foreningens medlemmer
kan få tildelt båtplass.
Et medlem som har båtplass i den minste havna og som ønsker å flytte plass til den største
havna på grunn av anskaffelse av større båt, skal søke styret om dette. Vedkommende blir da
ført opp på venteliste for slik plass og går da foran andre som ikke tidligere har plass i havna,
altså nye medlemmer som ønsker plass.
§ 5. Avgifter
A. Medlemskontingent.
Kontingenten fastsettes av årsmøtet for ett år om gangen og betales forskuddsvis. Den som
skylder kontingent for mer enn ett år kan strykes som medlem. Medlemsavgifta skal nyttes
til felles beste for medlemmene.
B. “Kjøp” av båtplass.
For å få tildelt båtplass betales et “depositum”. Størrelsen på “depositumet” fastsettes av
årsmøtet. I en overgangsperiode gis eksisterende medlemmer mulighet til fortsatt å betale
sin andelsmessige del av renter og avdrag på restlånet pr. 1.7.2011, jf. punkt 4.
C. Vedlikeholdsavgift.
For hver båtplass betales en årsavgift som skal gå til dekning av drifts- og
vedlikeholdskostnader vedrørende båthavna. Avgiften fastsettes for hvert år av årsmøtet.

D. Innløsning.
I en overgangsperiode gis de som allerede har båtplass tilbud om å innbetale et
“depositum” tilsvarende “depositumet” bestemt under punkt 2 “kjøp” av båtplass. De som
ikke tar imot tilbudet om ”innløsning” fortsetter å innbetale renter og avdrag inntil lånet er
nedbetalt. For de som velger denne løsningen vil ”depositumet” tilsvare den til enhver tid
betalte avdrag fra det tidspunkt tilbudet om innbetaling av “depositum” ble gitt.
§ 6. Oppsigelse av båtplass – tilbakebetaling.
Den som vil si opp båtplassen sin, må gi skriftlig melding til styret. Båtplasser kan ikke
overdras til andre enn medlemmer av Sønderviken båtforening med unntak av det som er
bestemt i § 4. Dersom båtplassen blir sagt opp på grunn av dødsfall, plikter båtforeninga å
løse inn båtplassen innen seks måneder etter at båtforeninga har mottatt melding.
Andre som vil si opp båtplassen sin, må gi styret skriftlig melding om dette. Ledige båtplasser
skal gjøres kjent for medlemmene på venteliste. Betaling til kontraktspartneren blir gjort
straks ny kontraktspartner har betalt båtplassen til fastsatt pris. Kontraktspartneren disponerer
båtplassen til han/hun har fått oppgjør for plassen og så lenge de andre avgiftene blir betalt til
rett tid.
§ 7. Arv – overdragning av båtplass.
Overdragelse til ektefelle og barn er unntatt fra bestemmelsene om ansiennitet. Den som har
arva andel i havna skal gi skriftlig melding om dette til styret. Andeler i havna kan bare
overdras til ektefelle/samboer og barn. Andre arveforhold skal godkjennes av styret.
§ 8. Utleie av ledige båtplasser.
Plasser som foreninga disponerer og som det ikke er kontraktspartner til, kan styret leie ut.
Årsmøtet fastsetter prisen for utleie.
§ 9. Styret.
Foreninga ledes av et styre på 5 styremedlemmer og 2 varamedlemmer. Årsmøtet velger
leder, nestleder, sekretær, kasserer, styremedlem og 2 varamedlemmer. Leder velges for et år.
De øvrige styremedlemmene velges for 2 år, mens varamedlemmene velges for et år. På første
årsmøte etter stiftelsen trer 2 styremedlemmer ut etter loddtrekning.
Årsmøtet velger 2 revisorer.
Signatur: Styrets leder og ett styremedlem i fellesskap.
Prokura: Kasserer.
Styret kan nedsette utvalg etter behov.
Styret er klageinstans for eventuell uenighet/tvister i forbindelse med bruken av båthavna.
Tvister kan appelleres til årsmøtet som er høyeste myndighet.
§ 10. Årsmøtet.
Årsmøtet holdes hvert år i april og kunngjøres med minst 14 dagers varsel. Saker som ønskes
behandlet på årsmøtet må være styret i hende senest 1 uke før årsmøtet. Forslag om endring
av vedtekter må være styret i hende senest 1. mars.
Årsmøtets beslutninger vedtas med simpelt flertall av frammøtte medlemmer. Unntatt er
endringer av vedtektene som krever 2/3 flertall av de frammøtte medlemmene.
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Årsmøtet skal behandle:
1. Godkjenne innkalling og saksliste.
2. Valg av møteleder og sekretær.
3. Årsmelding.
4. Revidert regnskap.
5. Fastsette avgifter og kontingenter for inneværende år.
6. Budsjett og arbeidsplan for inneværende år.
7. a) Valg i henhold til § 9.
b) Valg av valgkomité på 3 medlemmer for 1 år.
8. Innkomne forslag.
Styret kan om det finner det nødvendig eller når minst 30 medlemmer krever det sammenkalle
til ekstraordinært årsmøte med minst 14 dagers varsel.
§ 11. Endring av vedtektene.
Endring av foreningas vedtekter kan bare vedtas på årsmøtet og krever 2/3 flertall av de
frammøtte medlemmene. Forslag til vedtektsendringer må kunngjøres i sakslista til årsmøtet.
Nye vedtekter tar til å gjelde straks de er vedtatt.
§ 12. Ordensregler.
Foreninga eier og holder ved like brygger, bod/gapahuk og parkeringsplass. Båter som ligger i
båthavna skal festes tilstrekkelig slik at skader ikke blir påført egen eller andres båter.
Etter sjøsetting skal båtene snarest mulig fortøyes på kontraktspartnerens plass. Lengre
fortøyningsopphold ved sjøsettingsbrygga er ikke tillatt.
Manøvrering innenfor havneområdet skal foretas med forsiktighet. Ved gange ut og inn i
havna skal det kjøres med sakte fart.
§ 13. Tyveri – skade.
Foreninga er ikke ansvarlig for ting som blir stjålet fra båtene eller for annen skade som blir
gjort på båter eller annet privat utstyr i havneområdet. Båtene skal være ansvarsforsikret.
§ 14. Brudd på foreningas vedtekter.
Medlemmene skal rette seg etter de vedtekter og regler som gjelder. Medlemmer som ikke
respekterer foreningas vedtekter kan miste medlemskapet. Et medlem som mister
medlemskapet mister også retten til båtplass. Styret avgjør slike saker, jf. § 6.
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