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Eresfjord Småbåtforening 
VEDTEKTER 

 
1. NAVN OG FORMÅL 

 
§ 1 
Foreningens navn er Eresfjord småbåtforening. I vedtektene er Eresfjord småbåtforening også 
omtalt som «småbåtforeningen» eller «foreningen». 
 
§ 2 
Eresfjord småbåtforenings formål er å samle båtinteresserte i arbeidet for å: 
 

- Skape, videreutvikle og vedlikeholde et godt båtmiljø i sikre småbåthavner og 
opplagsplasser i Paulen i Eresfjord 

- Bidra til bedre kjennskap om lokalfarvannet 
- Sikre friarealer og bedre mulighetene for bruk av disse 
- Bekjempe forurensning av sjø og strender i lokalområdet 
- Bidra til bedre kunnskap om sjøvett og båtmateriell 
- Ivareta medlemmenes rettigheter til fornuftig utnytting og bruk av fjorden/havet 
- Samarbeide med lokale myndigheter for å løse aktuelle oppgaver innen rammen av 

formålet 
 
Eresfjord småbåtforening skal kunne ta opp oppgaver hvis løsningen antas å være til 
medlemmenes gunst. 
 
2.  OM MEDLEMSKAP 
 
§ 3 
Styret kan oppta enhver båtinteressert som vil arbeide for å fremme småbåtforeningens formål. 
Utmeldelse må skje skriftlig og være sendt foreningen innen årets utgang.  
 
§ 4 
Ved manglende betaling etter Eresfjord småbåtforenings vedtatte satser, kan styre fatte vedtak 
om ekskludering, etter at følgende prosedyre er fulgt:  

- Medlemmet skal purres skriftlig to ganger 
- Medlemmet skal varsles om ekskludering ved rekommandert brev eller ved personlig 

overlevering av slikt varsel 
 
Eksklusjon kan påklages til årsmøtet. 
 
Medlem som ved sin oppførsel vekker anstøt og forargelse, virker til skade for foreningen kan, 
etter gitt varsel, ekskluderes.   
 
Endelig vedtak om eksklusjon skal fattes av årsmøte med 2/3 dels flertall av fremmøtte.  
 

  
3.  KONTINGENT OG AVGIFT 
 
§ 5 
Medlemskontingent fastsettes av årsmøtet med alminnelig flertall. De båtplassberettigede har 
plikt til å være medlem av foreningen og betale den til enhver tids gjeldende 
medlemskontingent. Til dekning av foreningens utgifter må i tillegg medlemmene yte en 
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dugnadsinnsats tilsvarende 10 timer hvert år. Timesats fastsettes av årsmøtet med alminnelig 
flertall. 
 
 
§ 7 
Nye medlemmer betaler ved innmelding et engangsbeløp / innskudd, p.t. på kr 14 500,-. 
 
Det skal skrives kontrakt ved avtale om båtplass. Kontrakten skal minst vise innskudd og 
betingelser for plassen i tillegg til hvem som er parter i avtalen. 
 
Ved utmeldelse får medlemmet igjen innskuddet krone for krone.  
Innskuddspriser tas opp til vurdering av styret hvert tredje år. 
 
Medlemmer som var medlemmer av Eresfjord Småbåtlag BA, og som tidligere hadde båtplass 
gjennom dette selskapet, skal, ved ev. utmelding fra Eresfjord småbåtforening, ha tilbakebetalt 
innskudd tilsvarende gjeldende innskuddssats på tidspunktet for utmeldelse, jf. § 7, første ledd. 
 
§ 8 
Båtplass kan ikke fritt omsettes, det skal skje gjennom styret. 
Ved overgang av plass fra et medlem til ett annet (unntatt arv, nedad i ett ledd), skal medlemmet 
ha igjen sitt faktisk betalte innskudd, mens det nye medlem betaler innskudd etter dagens 
satser. 
 
 
4. FORENINGENS ORGANER MV. 
 
 
§ 9 Årsmøtet 
 
Årsmøtet er foreningens øverste myndighet. Årsmøtet avholdes hvert år innen utgangen av 
februar. Samtlige medlemmer innkalles med minst 8 dagers varsel. Årsmøtet behandler blant 
annet: 
 

- Valg av ordstyrer, referent og to representanter til underskriving av årsmøteprotokoll til 
årsmøtet. 

- Årsmelding fremlagt av styret 
- Regnskapet, i revidert stand. Regnskapet følger kalenderåret 
- Forslag fra styret til medlemskontingent og timepris for dugnadsinnsats for kommende 

år 
- Valg av styre, valgkomité, valgkomitéens leder, og to revisorer 
- Eventuelle forslag fra styret samt forslag og saker fra båtplasshavere eller andre. Slike 

saker må fremmes til styret senest tre dager før årsmøtet. Syret skal gi uttalelse til slike 
saker. 

- Leder velges ved særskilt valg for ett år, styremedlemmene og varamedlemmer velges 
for 2 år, likevel slik at det hvert år velges 2 styremedlemmer. 

 
Årsmøtet er beslutningsdyktig når det er innkalt overensstemmende med § 10. Vedtak gjøres 
med alminnelig flertall med mindre vedtektene bestemmer annet. Ved stemmelikhet anses 
forslaget som forkastet.  
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§ 10 Styret 
 
Styret består av leder, kasserer, tre styremedlemmer og to vararepresentanter. Styret 
bestemmer selv sekretær og nestleder. Styret er beslutningsdyktig når minst tre medlemmer er 
enige og leder og nestleder er til stede. Styret har blant annet følgende oppgaver: 

- Styret har den administrative myndighet, representerer foreningen utad, besørger alle 
løpende forretninger, sammenkaller til møter og ivaretar foreningens økonomi mv. 
Styret skal lede den daglige driften av og ha tilsyn med småbåthavnen etter plan og 
retningslinjer vedtatt av årsmøtet. 

- Forestå utbygging av småbåthavnen etter planer og retningslinjer vedtatt av årsmøtet 
- Sørge for forsvarlig regnskapsførsel 
- Sørge for innkalling til årsmøtet 
- Føre møtebok over sin virksomhet. Møteboken skal være tilgjengelig for årsmøtet. 

 
Dersom styret får forelagt saker, eller dersom foreningen kommer opp i problemer som styret 
ikke kan løse ut fra klare retningslinjer gitt av tidligere årsmøter, er styret pliktig til å fremlegge 
saken for årsmøtet. Er saken av en slik art at styret ikke finner det forsvarlig å utsette den til 
ordinært årsmøte, er styret pliktig til å innkalle til ekstraordinært årsmøte. Innkalling skal skje 
med brev til samtlige medlemmer med minst 8 dagers varsel. Det skal gis en kort beskrivelse av 
den eller de saker som skal behandles ved det ekstraordinære årsmøtet. 
 
Dersom minst 1/3 av medlemmene krever det, skal også styret innkalle til ekstraordinært 
årsmøte. 
 
 
§ 11 Valgkomité 
 
Valgkomitéen består av tre personer. Ved første valg av valgkomité, benyttes opprykksordning 
på følgende måte: En representant for tre år, en representant for to år og en representant for et 
år. Årsmøtet peker ut leder. 
 
 
 
5. HAVNEREGLER OG DUGNADSBESTEMMELSER 

 
§ 12 Havneregler for Eresfjord Småbåtforening 

 
- Alle båter skal være skikkelig fortøyd med dimensjonert fortøyning, strekkavlaster og 

fendrer. Dimensjon skal stå i forhold til båtens størrelse, vekt og vindfang. Skade på 
havna kan medføre erstatningskrav. 

- Alle brukere av havne- og parkanlegget skal holde god orden både på land, på brygger og 
i havnebassenget. Fortøyningstau skal ikke være til sjenanse for andre. Etter landsetting 
skal fortøyningstau fjernes eller henges slik at det ikke blir liggende i isen når vinteren 
kommer. 

- Etter sjøsetting skal opplagsplass ryddes.  
- Bading fra havna og båter som ligger i havna er ikke tillatt. 
- Maks fart i og nær havna (300 m) er 3 knop. 
- Båtplassberettigede som planlegger å gå til innkjøp av større båt enn det båtplassen er 

beregnet for, skal som tidlig så mulig ta dette opp med styret. 
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§ 13 Dugnadsarbeid 
 

Eresfjord småbåtforening er basert på at medlemmer jobber dugnad for å holde havna og 
omliggende område vedlike. 

- Dugnad organiseres av styret 
- Dugnadsavgift fastsettes av årsmøte og trekkes fra den årlige kontingent. 
- Styret fører logg med antall timer som den enkelte jobber dugnad.  
- Maks trekk av dugnad er 10 timer 
 

 
 
6. ANDRE BESTEMMELSER 
 
 
§ 14 Regnskap og revisjon 
Foreningen skal føre regnskap. 
 
 
§ 15 Vedtektsendringer 
Endring av vedtektene krever 2/3 flertall av medlemmene møtt på årsmøte eller ekstraordinært 
årsmøte.  
 
§ 16 Oppløsning av foreningen 
Oppløsning av foreningene behandles på samme måte som vedtektsendringer. Årsmøte eller 
ekstraordinært årsmøte, som vedtar oppløsning, kan bestemme hvordan det skal foreningens 
eiendom og gjeld skal håndteres. Dette kan også overtales til det siste valgte styret, som blir 
avviklingsstyre. 
 
§ 17 Tvist mellom medlem og foreningen 
Tvist mellom medlem og foreningen skal avgjøres ved voldgift.  
 
 
 
 
 
 
 
 
Eresfjord, ______________________ 
 
 
Vedtatt på ekstraordinært årsmøte den __________________  

 
 
 
 


