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LOVER
NOTODDEN MOTORBÅTFORENING
§ 1. Formål
Foreningen er selveiende og frittstående.
Dens formål er å fremme interessen for båtlivet i Notodden, ved på beste og rimeligste måte å
søke å skaffe medlemmene havne- og opplagsplass.

§ 2.

Medlemskap

Som medlemmer kan styret oppta enhver som skriftlig søker om medlemskap og som ikke tidligere
har forbrutt seg mot foreningens lover, så sant det er plass i havna.
Det er kun privatpersoner som kan være medlemmer i foreningen.
Det betales en innmeldingsavgift ved innmelding i foreningen i tillegg til medlemsavgiften.
Det er 4 typer medlemskap:
Æresmedlem; betyr alle rettigheter, ingen plikter og fritt medlemskap.
Fullt medlemskap; betyr alle rettigheter og plikter, og betaler full medlemskontingent.
Juniormedlemskap; betyr alle rettigheter, reduserte plikter til og med fylte 19 år.
Passivt medlemskap; betyr reduserte rettigheter og plikter.
Medlemskap i foreningen er først gyldig og regnes fra den dag første medlemskontingent er betalt.
Medlemskap kan arves/overføres i rett opp eller nedstigende rekke, herunder bror/søster, og
ektefeller/samboer etter søknad.
Dette gjelder kun ved dødsfall eller ekteskap/samboer brudd.
Medlemmer som pga. alder (over 75 år), og/eller andre helsemessige årsaker har problemer med å
gjennomføre vakter/dugnad kan etter søknad slippe.
Andre medlemmer som ønsker å slippe vakt/dugnad, kan betale kr 5000,- inn på foreningens konto
før 1. mai. De vil da bli fritatt for all vakt/dugnad gjeldende sesong.
Alle medlemmer plikter å til enhver tid følge foreningens vedtatte lover og regler.

§ 3.

Rettigheter

Alle med fulle rettigheter har rett til ett båtfeste.
Det er mulig å søke styret om en ytterligere båtplass, den vil kun innvilges for inneværende sesong.
Pris skal tilsvare vanlig båtplass (grunnavgift + breddemeter).
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For å ha stemmerett på lagets møter må et medlem ha vært medlem i minst en måned, være over
16 år og betale medlemskontingent for fulle rettigheter.

Alle med fulle rettigheter skal ha tilgang til alle fasiliteter i havna og dersom foreningen disponerer
stor nok plass, ha tilgang på vinteropplag plass.
Passive medlemmer har førsterett, i forhold til nye medlemmer, ved tildeling av båtplasser, når
man ønsker å endre medlemskap.
Passive medlemmer kan møte på alle møter med talerett.

§ 4.

Begrensninger i medlemskapet

Medlemskap og båtfeste kan ikke overdras til andre ved salg av båt (Se § 2).
Foreningen disponerer båtplassen til medlemmer som i perioder er uten båt.
Ved bytte til større båt enn opprinnelig tildelt bredde på båtplass, kan ikke foreningen forpliktes til
å skaffe ny plass, dersom det ikke er passende båtplass ledig.
Passive medlemmer har ikke stemmerett på årsmøtet elle andre møter. Passive medlemmer kan
ikke velges til styreverv.

§ 5.

Miste medlemskap

Medlemmer som med sin adferd vekker anstøt eller på noen måte skader foreningen, kan, når ikke
skriftlig advarsel hjelper, ekskluderes fra foreningen.
Styrets dom kan innankes for første årsmøte, som ved alminnelig flertall fatter det endelige vedtak.
Den som ikke betaler sin medlemskontingent, eller har uteblitt fra vakt mer enn 2 ganger, kan bli
strøket som medlem.
Et ekskludert medlem kan søke om å bli gjenopptatt som medlem 24 mnd. etter endelig vedtak.

§ 6.

Dugnad

Styret kan pålegge samtlige medlemmer om å møte til dugnad flere ganger i året. Dugnadene skal
fordeles blant medlemmene.
All rydding, utbedring, vedlikehold og forskjønning av foreningens anlegg, samt vakt, regnes som
dugnad.
Inntektsbringende arbeid, slik som f. eks. arbeid i kiosk under blues, regnes også som dugnad.
Innkalling til dugnad skjer muntlig eller skriftlig. De som ikke kan møte selv eller stiller med
stedfortreder *, skal innbetale et gebyr på kr 2000,-, som tillegges medlemsavgiften.
Beløpet fastsettes av årsmøte med simpelt flertall. Passive medlemmer slipper dugnad.

§ 7.

Vakthold

Hvert medlem skal minst en gang i sesongen være med på vakthold i havna.
De som unnlater å møte selv, eller ved stedfortreder *, skal ilegges et gebyr på kr 2500,- for
ordinær vakt og kr 3000,- for bluesvakt.
Gebyret tillegges medlemsavgiften. Beløpet fastsettes av årsmøtet med simpelt flertall.
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Vaktlisten er opphengt på informasjonstavle på klubbhus når båtene settes ut, og er tilgjengelig på
hjemmesiden for nedlastning.
Juniormedlemmer slipper vakt. Passive medlemmer slipper vakt.
Den til enhver tid gjeldende vaktinstruks skal følges. Alle skal signere med navn og dato i
vaktjournal som ligger inne i klubbhus.
Nøkkel til klubbhus utleveres av formann til nye medlemmer. Manglende nøkkel er ingen
unnskyldning for ikke å signere i vaktjournal.
Den som ikke egenhendig signerer i vaktjournal, er å anse som «ikke møtt på vakt».
Det er det enkelte medlem som selv er ansvarlig for å møte på vakt eller stille med godkjent
stedfortreder

§ 8.

Ansiennitet

Ansiennitet benyttes der flere søker om bytte av båtplass.
Ansiennitet regnes fra den dag første medlemskontingent er betalt.
Tidligere medlemskap teller ikke ved beregning av ansiennitet.
Eksklusjon opprettholdt av årsmøtet betyr tap av ansiennitet.
Passivt medlemskap betyr fratrekk i ansiennitet for passiv periode.
Arv av ansiennitet etter arv/overførsel (jfr. § 2) skal etter søknad behandles av styret.

§ 9. Tillitsmann
På årsmøtet velges en tillitsmann. Velges hvert år og må være medlem av foreningen.
Tillitsmannen skal jobbe for best mulig miljø i havna. Ta opp og løse spørsmål/konflikter mellom
medlemmene og mellom medlemmene og de tillitsvalgte/styret.
Tillitsmannen møter i styret ved behov og kan ved behov forlange styremøte. Tillitsmannen har
ikke stemmerett i styret og rapporterer til styrets formann.

§ 10. Medlemskontingent
Medlemskontingent er medlemsavgiften pluss alle pådratte gebyr og avgifter.
Medlemskontingent bestemmes hvert foregående år av årsmøtet og utstedes 15. januar.
Medlemskontingent skal være betalt innen 1. februar.
Er ikke medlemskontingent betalt innen fristen, påløper et straffegebyr på kr. 200,-.
Etter 1. mars strykes medlemskapet.
(Medlemskontingent er medlemsavgiften + gebyrer + avgifter)
Dersom et medlem har betalt medlemskontingent til rett tid og melder seg ut senest 31. mars,
tilbakebetales medlemsavgiften i sin helhet.
Dersom utmelding skjer etter 31. mars men før 1. mai, tilbakebetales halv medlemsavgift.
Utmelding fra og med 1. mai medfører ingen tilbakebetaling av medlemsavgift.

§ 11. Årsmøte.
Foreningens høyeste myndighet er årsmøtet som hvert år avholdes innen utgangen av april måned.
Årsmøte innkalles av styret med minst 3 ukers varsel, direkte til medlemmene sammen med
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faktura for medlemskontingent eller ved kunngjøring i pressen.
Forslag som skal behandles på årsmøte skal være styret i hende minst 14 dager før årsmøtet og
sakspapirer skal være tilgjengelig for medlemmene senest en uke før årsmøtet.
Årsmøtet er vedtaksført med det antall stemmeberettigete medlemmer som møter. Ingen har mer
enn en stemme, og stemmegivning kan ikke skje ved fullmakt.
På årsmøtet kan det ikke behandles forslag om lovendring som ikke er oppført på saklista senest en
uke før årsmøtet.
Andre saker kan behandles og avgjøres når 2/3 av de fremmøtte krever det. Slik beslutning kan
bare tas i forbindelse med vedtak om godkjenning av sakliste.
Forslag etter overforstående regler og endringsforslag til forslag på årsmøte må foreligge skriftlig
og med forslagstillers underskrift.

§ 12. Ledelse av årsmøte.
Årsmøtet ledes av valgt dirigent. Denne behøver ikke være medlem i foreningen.

§ 13. Stemmegivning på årsmøtet.
Med mindre annet er bestemt skal et vedtak for å være gyldig være truffet med alminnelig flertall
av de avgitte stemmer.
Blanke stemmer skal anses som ikke avgitt.
Valg foregår skriftlig hvis det foreligger mer enn et forslag. Bare foreslåtte kandidater kan oppføres
på stemmeseddelen.
Skal flere velges ved samme avstemming, må stemmeseddelen inneholde det antall forskjellige
kandidater som det skal velges ved vedkommende avstemming.
Stemmesedler som er blanke, eller som inneholder ikke foreslåtte kandidater, eller annet antall
kandidater enn det som skal velges, teller ikke og stemmene anses for ikke avgitt.
Når et valg foregår enkeltvis og en kandidat ikke oppnår mer enn halvparten av de avgitte stemmer
foretas bundet omvalg mellom de to som har fått flest stemmer.
Er det ved omvalg stemmelikhet, avgjøres valget ved loddtrekning. Når det ved et valg skal velges
flere ved en avstemming, må alle for å anses valgt, ha mer enn halvparten av de avgitte stemmene.
Dette gjelder ikke ved valg av vararepresentanter. Hvis ikke tilstrekkelig mange kandidater har
oppnådd dette i første omgang, anses de valgt som har fått flere enn halvparten av stemmene.
Det foretas så bundet omvalg mellom de øvrige kandidater, og etter denne avstemmingen anses de
valgt som har fått flest stemmer.
Er det ved omvalg stemmelikhet, avgjøres valget ved loddtrekning.

§ 14. Årsmøtets oppgaver.
Årsmøtet skal:
1) Behandle foreningens årsmelding.
2) Behandle foreningens regnskap i revidert stand.
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3) Vedta foreningens budsjett for kommende periode
4) Behandle innkomne forslag.
5) Fastsette medlemskontingent/gebyrer.
6) Bestemme foreningens organisasjon (Jfr.§16, ved behov)
7) Valg av styret:
a) Formann
(2 års varighet, velges i år med partall)
b) Nestformann (2 års varighet, velges i år med oddetall)
c) Havnesjef
(2 års varighet, velges i år med oddetall)
d) Nesthavnesjef (2 års varighet, velges i år med partall)
e) Sekretær
(2 års varighet, velges i år med partall)
f) Kasserer
(2 års varighet, velges i år med oddetall)
I tillegg er det årlig valg av følgende verv:
a) Tillitsmann
b) 2 revisorer med stedfortredere
c) Valgkomité på 3 medlemmer og 2 varamedlemmer

§ 15. Ekstraordinært årsmøte.
Ekstraordinært årsmøte skal avholdes hvis styret finner det nødvendig, eller hvis minst 1/3 av
medlemsmassen forlanger det.
Det innkalles på samme måte som for ordinært årsmøte med minst 14 dagers varsel.
Ekstraordinært årsmøte kan bare behandle og ta avgjørelse i de saker som er kunngjort i
innkallingen.

§ 16. Styret
Foreningens daglige ledelse ligger hos styret som er foreningens høyeste myndighet mellom
årsmøtene.
Styret skal:
 Iverksette årsmøtets vedtak og bestemmelser.
 Oppnevne etter behov komiteer/utvalg/personer for spesielle oppgaver og utarbeide
instruks for disse.
 Administrere og føre nødvendig kontroll med lagets økonomi i henhold til de for ideelle
organisasjoners instrukser og bestemmelser.
 Styret kan, som forslag til årsmøte, etter eget eller etter forslag fra medlemmene, innstille
personer som i stor grad har utmerket seg i foreningen, ved arbeid i foreningen og/eller ved
arbeid for foreningens beste utad, til æresmedlem.
 Styremøter skal avholdes så ofte formannen bestemmer det, eller et flertall av
styremedlemmene forlanger det.
 Styret er vedtaksført når et flertall av styremedlemmene er til stede. Ved stemmelikhet
teller møtelederens/formannens stemme dobbelt.
 Formannen/formannens stedfortreder representerer laget utad.
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Formann, havnesjef og kasserer forplikter i fellesskap med sine underskrifter foreningen
overfor tredjepart.

§ 17. Grupper
Grupper som benytter havnas fasiliteter til beste for foreningen, eller har sitt utspring i foreningens
medlemsmasse skal godkjennes av styret og er underlagt båtforeningens styre. Gruppens leder
skal være medlem av båtforeningens styre.
Grupper arbeider etter retningslinjer satt opp av båtforeningens styre.
Grupper kan ikke inngå avtaler eller representere båtforeningen utad uten godkjennelse fra
båtforeningens styre.

§ 18. Medlemsmøter
Det avholdes minst 2 medlemsmøter i løpet av sesongen, i tillegg til medlemsmøtet som avholdes
etter årsmøtets slutt.
Medlemsmøter kan avholdes i tillegg til dette når 1\4 av medlemmene ønsker det.

§ 19. Utmeldelse
Ved utmelding skal nøkler og andre av båtforeningens eiendeler tilbakeleveres før innskudd
tilbakebetales. Har foreningen tilgodehavende hos medlemmet (eks. gebyr og avgifter) trekkes
dette fra ved utbetaling av innskudd (se § 10).

§ 20. Lovendring
Endring av denne lov kan bare foretas på ordinært eller ekstraordinært årsmøte etter å ha vært
oppført på saklisten, og det kreves 2/3 flertall av de avgitte stemmer.

* Med stedfortreder i denne lov menes en voksen ansvarsbevisst person.
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