VEDTEKTER
for
STRUSSHAMN MOTORBÅTFORENING.
----------------------------Vedtatt på årsmøte 1997 revidert årsmøtet 2009
§1 Formål:
Strusshamn Motorbåtforenings formål er å samle eiere av båter til ivaretagelse av felles
interesser.
§2 Styre
a) Foreningen ledes av et styre på 5 medlemmer og 2 varamenn. Styret er
beslutningsdyktig når minst 3 av styrets medlemmer er til stede. Regnskapet
revideres av revisor som ikke er medlem av styret.
b) Foreningens forretninger forpliktes av styret i fellesskap.
§3 Årsmøte:
a) Foreningsmøte holdes hvert år innen utgangen av april måned, etter minst 8 dagers
varsel.
b) På foreningsmøte foreligger styrets innberetning og regnskap for det forløpende år.
Medlemmene skal godkjenne regnskapet og ta beslutning om anvendelse av det
overskudd regnskapet måtte vise.
c) Foreningens styre velges av årsmøte. Styret består av formann, nestformann, kasserer
og 2 styremedlemmer. Videre velges 2 varamenn og revisor.
d) Årsmøte oppnevner også 2 bryggesjefer og 1 dugnadssjef. Disse møter på
styremøtene.
e) Foreningens tillitsvalgte velges for 2 år, og slik at en halvpart står på valg hvert år.
§4 Overføring av medlemskap:
a) Ved salg av båt går ikke medlemskap eller rettigheter ikke over på den nye eier. Så
snart båten er overtatt av den nye eier, plikter den gamle eier å få fjernet den fra
foreningens område.
b) Ved død kan medlemskap overføres til ektefelle, barn eller samboer
c) Barn kan ved søknad overta medlemskap.
§5 Medlemmenes ansvar og rettigheter:
a) Medlemmene skal behandle foreningens materiell skjønnsomt.
b) Beskadiges noe ved skjødesløs behandling plikter vedkommende å erstatte dette.
c) Foreningens materiell skal etter endt bruk legges på plass som blir anvist. Er det feil
eller mangler ved utstyret skal dette meldes til bryggesjef eller styre.
d) Medlemmene plikter å fortøye sine båter slik bryggesjefen anviser.

e) Medlemmene skal melde fra om hvilken båt de til enhver tid har ved bryggen.
f) Ved bytte av båt skal styret varsles skriftlig. Medlem kan ikke kreve større båtplass,
dersom tildelt plass ikke kan nyttes.
Regler for maksimal båtstørrelse:
Bredde: 4m. Vekt: 12t. Lengde.: 13m total lengde.
Ved lengde over 12m skal det benyttes 10m utrigger
Differansen i kostnad mellom 8m og 10m utrigger belastes aktuell båteier. Utrigger
blir i foreningens eie.
g) Ledige båtplasser skal meldes til styret. Slik at styret kan leie ut plassen i perioden
den er ledig.
h) Framleie av båtplass er ikke tillatt.
i) Det er forbudt å etterlate avfall av enhver art og lense bunnvann med olje i
havneområdet. Avfall fjernes fra foreningens område og kastes i eget avfallspann,
spesialavfall leveres i deponi mottak.
j) Hvis den anviste plass ikke nyttes 3 år på rad, kan kaiformann anvise plassen til
andre. Medlemmer har mulighet og søke styret om ytterlige 2 år. Dette må gjøres før
3 år er gått.
k) Ett medlemskap gir kun en båtplass.
§6 Foreningens ansvar:
a) Foreningen hefter ikke for skader som tilføyes båter.
b) Foreningen er ikke ansvarlig for tyveri av medlemmenes båter og utstyr.
§7 Kontingent og avgifter:
Årsmøtet fastsetter de til enhver tid gjeldende avgifter og kontingenter.
§8 Lovendringer:
a) Forandringer i disse lover kan kun skje ved 2/3 flertall på årsmøte.
b) Forslag til forandringer må være innsendt til styret innen 1.februar.
§9 Eksklusjon:
a) Ethvert medlem som overtrer lovene, ikke etterkommer beslutninger som treffes av
styret eller annen myndighet, eller for øvrig opptrer ukollegialt og uhederlig, kan
ekskluderes på medlemsmøte etter 2/3 flertall.
b) Medlemmer kan ekskluderes hvis kontingenter eller avgifter ikke er betalt innen 2
måneder etter forfall og minst 1 betalingspåminnelse.
c) §9a kan utsettes hvis det inngås betalingsavtale med styre, og denne avtale
overholdes.
§10 Oppløsning av foreningen:
a) Spørsmål om foreningens oppløsning , skal for å være gyldig, være fattet på et
årsmøte og et derpå følgende ekstraordinært foreningsmøte med minst 2/3 flertall av
de fremmøtte medlemmer.

b) Blir foreningen besluttet oppløst skal dens aktiva, når alt er oppgjort , tilfalle: Norske
Selskap til Skipbrudnes Redning.
c) Blir regnskapets resultat et underskudd deles dette på de registrerte medlemmer.

