ERESFJORD SMÅBÅTFORENING
Vedtekter
§1
Eresfjord Småbåtforening med skiftende kapital og medlemstall, har som formål
å drifte og videreutvikle småbåthavna i Paulen i Eresfjord.
§2
Alle båtinteresserte kan bli medlemmer i Eresfjord Småbåtforening. Salg av
båtplasser skjer i tråd med det antall plasser som til enhver tid disponeres. Salg
av båtplass håndteres av foreningens styre i h.h. til opptjent ansiennitet og til en
pris fastsatt av styret.
§3
Utlån eller fremleie av båtplass er ikke tillatt uten styrets samtykke. Hvis en eier
av båtplass øsnker å selge sin plass, skal dette skje i samråd med styret.
Eresfjord Småbåtforening har forkjøpsrett til plassen. Eresfjord Småbåtforening
har etter samtaler med eier av båtplass, rett til å leie ut plasser som ikke er i
bruk. Inntekten av denne utleie går uavkortet til Eresfjord Småbåtlag.
§4
Eiere av båtplass er pliktig til å være medlem av foreningen og betale den til en
hver tids gjeldende medlemskontingent. Medlemskontingenten fastsettes av
årsmøtet. Til delvis dekning av småbåtforeningens drift, vedlikehold og
administrasjon, forplikter medlemmer med båtplass seg til å yte en
dugnadsinnsats tilsvarende 10 timer pr. år. Timesats fastsettes av årsmøtet. Alle
brukere av havne- og parkanlegget, skal holde god orden både på land, på
brygger og fingre og i havnebassenget. Foreningens medlemmer har rett til å
benytte småbåtforeningens fellesinstallasjoner, parkeringsplass,
landgangsbrygge, slip m.v. etter fastsatte regeler. Eier av båtplass som har
tanker om å gå til innkjøp av større båt en det som båtplassen er beregnet for,
skal så tidlig som mulig, ta dette opp med foreningens styre.
§5
Årsmøtet er småbåtforeningens øverste myndighet. Årsmøtet holdes hvert år
innen utgangen av februar måned. Samtlige medlemmer innkalles pr. brev med
minst 8 dagers varsel.
Årsmøtet skal:
1. Behandle årsmelding fremlagt av styret.
2. Behandle regnskap, fremlagt i revidert stand av kassereren. Regnskapet skal
følge kalenderåret.
3. Behandle forslag fra styret til medlemskontingent og timepris for
dugnadsinnsats for kommende år. 4. Velge
a) Leder b) Kasserer
c) 3 styrerepresentanter d) 2 vararepresentanter
e) Valgkomite bestående av 3 personer
f ) 2 revisorer Det ene året velges leder, 2 styrerepresentanter, 1 vararepresentant
og 1 revisor. Det andre året velges kasserer, 1 styrerepresentant, 1
vararepresentant og 1 revisor.
Funksjonstid er 2 år for alle.

4.Ved førstevalg av valgkomite, benyttes opprykksordning på følgende måte: En
representant for 3 år
En representant for 2 år
En representant for 1 år
Årsmøtet peker ut leder for komiteen.
5. Behandle eventuelle forslag og saker fremlagt av styret samt forslag og saker
innkommet til styret fra andelseiere eller andre. Slike saker må være styret i
hende senest 3 dager før
årsmøtet. Styre skal gi uttalelse til slike saker som fremlegges for årsmøtet.
§6
1. Småbåtforeningen ledes av et styre på 5 medlemmer med i alt 2 varamenn.
Styre fordeler selv postene som nestleder og sekretær. Styret er
beslutningsdyktig når minst 3 medlemmer, når leder og nestleder er til stede, og
disse 3 er enige. 2. Styret har følgende oppgaver: a) Lede den daglige drift av og
tilsyn med småbåthavnen i samsvar med retningslinjer vedtatt av årsmøtet.
b) Forestå utbygging av småbåthavnen etter planer og retningslinjer vedtatt av
årsmøtet.
c) Sørge for forsvarlig regnskapsførsel.
d) Sørge for innkalling til årsmøte i overensstemmelse med vedtektenes § 5.
e) Føre møtebok over sin virksomhet. Møteboken skal være tilgjengelig for
årsmøtet.
§7
Får styret forelagt saker, eller kommer småbåtforeningen opp i problemer som
styret ikke kan løse ut fra klare retningslinjer gitt av tidligere årsmøter, er styret
pliktig å fremlegge problemene for årsmøtet.
Er slike saker av en sådan art at styret ikke finner det forsvarlig å utsette dem til
neste ordinære årsmøte, er styret pliktig til å innkalle til ekstraordinært årsmøte.
Innkalling skal skje pr. brev til samtlige medlemmer med minst 8 dagers varsel.
I forbindelse med innkallelsen, skal det gis en kort skriftlig orientering om den
eller de saker som skal behandles av det ekstraordinære årsmøte.
§8
Tvist mellom medlem og småbåtforeningen skal avgjøres av en voldgiftsnemnd
på 3 personer. Hver av partene oppnevner et medlem, og distriktets lensmann
oppnevner oppmann. Så fremt partene ikke oppnevner sitt medlem innen 14
dager etter skriftlig varsel, oppnevnes også disse av distriktets lensmann.
§9
Endring av vedtektene krever 2/3 flertall av medlemmene møtt på årsmøtet eller
ekstraordinært årsmøte.
§ 10
Oppløsning av småbåtforeningen behandles på samme måte som
vedtektsendringer. Årsmøtet eller ekstraordinært årsmøte, som vedtar
oppløsningen av småbåtforeningen, kan bestemme hvordan det skal forholdes
med lagets eiendom og gjeld. Dette kan også overlates til det siste valgte og
fungerende styre, som da blir avviklingsstyre.
Vedtatt i stiftelsesmøte 2017.

