Vedtekter for Hurdal båt og snekkeforening
(sist endret 29.11.2017)

1.

NAVN OG FORMÅL:

§1. Foreningens navn er Hurdal båt og snekkeforening, heretter kalt HBSF. Foreningen skal være registrert i
Brønnøysund registret og frivillighets register
Foreningen er et selveiende og frittstående juridisk objekt med upersonlig og begrenset ansvar for gjeld. Ingen
medlemmer kan disponere over foreningens formue, har krav på utdeling av overskudd eller hefter for dens gjeld.
Foreningen skal heller ikke besitte lån.
§2. HBSF`s formål er å samle båtinteresserte og ivareta medlemmenes interesser med sikte på å fremme alt som
måtte være til medlemmenes beste og i fellesskap arbeide for trygge båt og bryggeplasser.
Arbeide for gode forhold mellom foreningen og kommunen, samt samarbeide med andre organisasjoner til fordel
for medlemmene, samt bekjempe forurensing av sjø og strender.

2. MEDLEMSSKAP
§3. Som medlem kan styret oppta enhver båtinteressert som vil arbeide for HBSF formål. Medlemskapet følger
kalenderåret og fornyes automatisk. Utmeldelse må skje skriftlig og være styret i hende innen 1.januar.
§4.Medlem som ved sin oppførsel virker til skade for foreningen, kan av styret, etter gitt varsel, ekskluderes og
mister leie av båtplass. Eksklusjon kan ankes for årsmøtet.

3. KONTINGENT
§5. Årsleie og kontingent følger kalenderåret. Den må være betalt senest 30.mars. Oversittes fristen med mer enn
14 dager etter gitt purring, vil medlemskapet opphøre og båtplassen inndratt for vedkommende medlem. Eventuell
skyldig årsleie, kontingent eller andre avgift vil bli fratrukket ved tilbakebetaling av innskudd.
§6. Medlemsavgift, vedlikeholdsavgift, samt justering av depositum for bryggeplass, fastsettes av årsmøtet med
alminnelig flertall.

4. FORENINGENS ORGANER
§7. HBSF administrative organer er:
• Årsmøtet
• Styret
• Faste komiteer
§8. Årsmøtet er foreningen øverste myndighet og avholdes hvert år innen utgangen av Mars. Medlemmene
innkalles med 1.måneds varsel. Kunngjøring skjer ved sms og mail.
Styret kan sende innkalling til årsmøte samt faktura og øvrig informasjon fra styret pr mail. Ethvert medlem av
foreningen har selvstendig ansvar for skriftlig å oppgi rett mailadresse til styrets leder. De som må ha informasjon
via post må aktivt bestille dette av leder.
§9. Saker som ønskes behandlet på årsmøtet må være styret i hende senest 14. dager før årsmøtet.
§10. Det ordinære årsmøtet skal behandle:
• Styrets årsberetning
• Regnskap, framlagt i revidert stand
• Planer og budsjett for kommende år
• Fastsettelse av kontingent og avgifter
• Innkomne forslag
• Foreta valg på:
a. Leder og 5 medlemmer som velges for 2 år. Nestleder, bryggeansvarlig, sekretær og kasserer velges av styret.
Det skal forsøkes å unngå at mer en, halve styre er på valg.
b.2 varamedlemmer til styret som velges for 1 år. Varamann 1 og 2
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c. Valgkomite på 3 medlemmer. d. 2 revisorer m/1 varamedlemmer
Årsmøtet er beslutningsdyktig når det er innkalt overensstemmende med §8. Vedtak gjøres med alminnelig flertall,
med mindre vedtektene bestemmer annerledes. Ved stemmelikhet anses forslaget som forkastet.
For å bli valgt, må en kandidat ha minst halvparten av de avgitte stemmer. Hvis ikke, holdes omvalg mellom de 2
kandidater som har oppnådd flest stemmer.
§11. HBSF ledes av et styre som består av leder og 4 styremedlemmer samt leder av bryggekomiteen. Styret har 2
varamedlemmer som innkalles etter behov, men oppfordres til å delta på styremøter uten stemmerett, men har
talerett.
§12. Styret har den administrative myndighet, representerer foreningen utad, besørger alle løpende forretninger,
sammenkaller til møter og ivaretar foreningens økonomi og dens ansvar for øvrig. Styret oppnevner de komiteer
og utvalg som er nødvendig for å løse bestemte oppgaver med mindre disse velges på årsmøtet.
Styret bestemmer i samarbeid med de arrangerende komiteer når og hvor og i hvilken ramme de forskjellige
arrangementer i foreningens regi skal avholdes.
Styret holder møter så ofte de finner det nødvendig og skal fremlegge for det ordinære årsmøtet beretning om
foreningens virksomhet og revidert regnskap.
Styret er beslutningsdyktig når leder/-nesteleder og minst 2 styremedlemmer er tilstede. Leder og ett styremedlem
forplikter i fellesskap med sine underskrifter foreningen like overfor tredjemann.
Styrets leder og kasserer signerer på fakturaer.
Bryggekomiteen utpekes av styret og skal bestå av en representant for hver brygge, leder av komiteen skal være
medlem av styret og komiteen koordinerer det praktiske arbeidet på havna.
§13. Underkomiteene skal innen den 15. Januar sende sin årlige rapport til styret som tar rapportene med i sin
årsberetning.
Valgkomiteen leverer sin innstilling til årsmøtet gjennom styret, 14 dager før årsmøte.

5. EKSTRAORDINÆRT ÅRSMØTE
§14. Styret kan, når de finner det nødvendig eller når minst 1/5 av medlemmene forlanger det med skriftlig
angivelse av hvilke saker som ønskes behandlet, innkalle til ekstraordinært årsmøte. Innkallingen skjer med 14
dagers varsel og med angivelse av hvilke saker som står på dagsorden.
§15. Forslag til endringer av eller tillegg til disse lover forelegges årsmøtet gjennom styret innen den frist som er
nevnt i §9. Vedtak må fattes med 2/3 flertall av de fremmøtte.
§16. Oppløsning av HBSF kan kun skje ved vedtak på ordinært årsmøte etter at saken har vært utsendt til
medlemmene med innkallingen. Vedtak om oppløsning må ha 2/3 flertall. Eventuell verdier skal tilfalle andre
foreninger i kommunen, kommunestyret disponerer da over tildeling etter innstilling fra årsmøtet med alminnelig
flertall etter innstilling av det sittende styret.
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