LOVER
for

SÆTTEVIKEN BÅTLAG
Navn
§

1.

Foreningens navn er:
Foreningens initialer er:

SÆTTEVIKEN BÅTLAG
SBL

§

2.

SBL´s formål er å samle båtinteresserte i å arbeide for og:
* skape og vedlikeholde et godt båtmiljø i området
* utbre kjennskap til lokalfarvannet ved forskjellige aktiviteter
* bekjempe forurensning av sjø og strender
* utbre kjennskap av sjøvett og båtmateriell
* samarbeide med lokale myndigheter for å løse aktuelle
oppgaver innen rammen av formålet
* SBL skal videre følge utviklingen nøye og ta opp oppgaver
hvis løsning antas å være medlemmene til gavn
* eie og drive bøyeanlegget som er lagt ut av foreningen

Medlemskap
§

3.

Som medlem kan styret oppta enhver båtinteressert som bor i/har eiendomsrett i distriktet
Knappenveien – Straumesvingen og/eller leier bøye/båtplass innenfor havneområdet SBL til
enhver tid disponerer.
Medlemskapet følger kalenderåret.

§

4.

Medlemmer som ved sin oppførsel vekker anstøt og forargelse, virker til skade for
Foreningen, misbruker Foreningens merker, standard eller flagg, kan av styret etter gitt
varsel ekskluderes.
Eksklusjonen kan innankes for apelutvalget (Havnestyret)
Apelutvalget kan forkaste eksklusjonen eller bringe den inn for årsmøte.

§

5.

Medlemmer eller andre som har ytet en ekstraordinær innsats for Foreningen kan etter
enstemmig innstilling fra Styret, av årsmøte innvoteres som æresmedlemmer.

Kontingent
§

6.

Årskontingenten følger kalenderåret og forfaller til betaling ved årets begynnelse.
Kontingenten må være betalt senest innen utgangen av mars måned.
Oversittes fristen kan styret etter gitt skriftlig varsel stryke vedkommende som medlem.

§

7.

Årskontingenten fastsettes av årsmøtet med virkning for kommende kalenderår.

§

8.

Æresmedlemmer betaler ikke kontingent.
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Foreningens organer
§

9.

§ 10.

SBL´s administrative organer er:
1.
Årsmøtet
2.
Styret
3.
Faste komiteer

Årsmøtet er foreningens øverste myndighet og avholdes hvert år
innen november måneds utgang.
Medlemmene innkalles med minst 14 dagers skriftlig varsel sendt hvert medlem med
bestemt angivelse av hvilke saker som skal behandles.

§ 11.

Saker som ønskes behandlet på årsmøtet må meldes skriftlig til styret innen 15. Oktober s.å.

§ 12.

Det ordinære årsmøte skal behandle:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

§ 13.

Styrets beretning for perioden fra 01.10 foregående år til 30.09.d.å.
Regnskap for samme periode, fremlagt i revidert stand
Fastsettelse av kontingent
Innkomne forslag
Lovforslag/Lovendring
Foreta valg på:
a. Formann
b. Styremedlemmer og varamenn til styret
Formannen velges ved særskilt valg for 2 år
Styremedlemmer velges for 2 år, dog slik at hvert år uttrer inntil 3 styremedlemmer
Varamenn til styret velges for 2 år.
c. Valgkomite på 3 medlemmer
d. Revisor
e. Andre komitéer så som
Havnekomite/Apellutvalg
Arrangementskomite

SBL ledes av et styre som består av formann og inntil 5 styremedlemmer og inntil
2 varamedlemmer etter årsmøtets nærmere beslutning.
Styret konstituerer seg selv og velger viseformann, kasserer og sekretær.
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§ 14.

Styret har den administrative myndighet, representerer foreningen utad, besørger alle
løpende forretninger, sammenkaller til møter og ivaretar foreningens økonomi og dens tarv
for øvrig, herunder fastsettelse av havnereglement, instruks for havnesjef samt nærmere
vilkår for bøyeleie.
Styrets oppnevner de komiteer og utvalg som er nødvendig for å løse bestemte oppgaver,
med mindre disse velges av årsmøte.
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 så ofte det finner det nødvendig. Varamedlemmer innkalles til alle
styremøter. Styret er beslutningsdyktig når formann/viseformann og minst 2
styremedlemmer er tilstede. Formann har dobbelstemme ved stemmelikhet. Formann og ett
styremedlem forplikter seg i fellesskap med sine underskrifter foreningen like overfor
tredjemann.

§ 15.

Valgkomiteen sin innstilling sendes medlemmene sammen med innkalling til årsmøtet.

Ekstraordinært årsmøte
§ 16.

Styret kan når det finner det nødvendig, og skal når minst 1/5 av medlemmene forlanger det
med skriftlig angivelse av hvilke saker som ønskes behandlet, innkalle til ekstraordinært
årsmøte, (generalforsamling).
Innkalling skjer med 8 dagers varsel og med angivelse av hvilke saker som står på
dagsorden.

Diverse
§ 17.

Innmelding eller utmelding i et forbund eller sammenslutning med en annen forening
behandles av årsmøtet og kan vedtas med 2/3 flertall. Oppnås ikke 2/3 flertall kan saken taes
opp på neste årsmøte og vedtas med alminnelig flertall

§ 18.

Disse lover kan endres av årsmøtet med tilslutning av 2/3 av de møtende medlemmer på
årsmøtet

§ 19.

Oppløsning av Sætteviken Båtlag kan kun skje ved beslutning av ordinært årsmøte. Vedtak
om oppløsning må ha 2/3 flertall.
Eventuell kapital disponeres av samme årsmøte med flertall etter innstilling av det sittende
styret.

Sist endret 22.11.00
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