Vedtekter for Jørpeland Båtforening
Revidert pr. årsmøtet 2019

§ 1 Organisasjon
Jørpeland båtforening er en ideell organisasjon, org. Nr. 8844677722 og styrer etter følgende
reglement:
-

vedtekter
havnereglement
slippregler
prisliste

§ 2 Formål
Foreningen v/styret har som formål å drifte båthavnen på Jørpeland med følgende hovedmål:
-

tildeling av båtplasser
vedlikehold av anlegg og klubbhus
utbygging /utvidelse av båthavnen
ivareta medlemmenes interesser
ivareta foreningens interesser utad mot offentlige myndigheter. etc.

§ 3 Medlemskap og forpliktelser.
3.1. Alle som er bosatt i Strand kommune kan bli medlemmer. Det er tillatt å stå på
venteliste uten å være medlem. Medlemskap må tegnes når en får anvist plass.
3.2. Ønske om medlemskap meldes til foreningens kasserer. Ønske om båtplass meldes til
tildelingsansvarlig, med opplysninger om båttype, lengde og bredde.
3.3 Tildelingen av båtplass foregår etter ansiennitet på ventelisten og gjelder kun en plass.
3.4. De som har fast plass men som ønsker å bytte, skal stå først på ventelisten.
3.5. Det skal opprettes kontrakt ved tildeling av båtplass med gjensidige avtaler og
forpliktelser.
3.6. Båtforeningen kan foreta flytting/rokkering av båter, for bedre tilpassing av båttyper.
3.7. Båtplass kan lånes ut til medlem som står på ventelisten, i en periode av maks 1. år.
Lånetid utover dette avtales med tildelingsansvarlig. Låntaker betaler leiers faktura.
3.8. Båtplass går i arv fra foreldre til barn. Dette ordnes formelt med
tildelingsansvarlig/kasserer.
3.9. Det er to grunner til eksklusjon fra båtforeningen og oppsigelse av båtplass:
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1). Medlemmet overholder ikke de økonomiske forpliktelsene.
2). Medlemmet etterlever ikke de vedtekter og regler som gjelder for Jørpeland
Båtforening.
Medlemmet skal ha skriftlig melding fra styret når slik sak foreligger.
Vedkommende skal også ha mulighet til å forklare seg for styret, før effektuering av
eksklusjon. Ved eksklusjon kan båten bli fjernet på eiers bekostning
3.10. Det kan foretas dugnad etter avtale med leder/styret i JBF. Honorar pr time etter
gjeldene avtale.
3.11. Dersom et medlem mener seg forurettet, skal begrunnelse sendes styret for behandling.
Oppnås det ikke enighet kan saken ankes til årsmøtet.

§ 4 Utmelding/oppsigelse.
Utmelding av foreningen og/eller oppsigelse av båtplass må sendes skriftlig til kasserer og
tildelingsansvarlig pr. post eller e-mail.

§ 5 Styret
5.1. Sammensetning.
Formann
Kasserer
Styremedlem
Styremedlem
Styremedlem
Styremedlem
1. Varamedlem
2. Varamedlem

1. år
2. år
2. år
2. år
2. år
2. år
1. år
1. år

- To og to står vekselvis på valg hvert år.
- Nestformann og sekretær velges blant Styremedlemmene.
- Formannen har dobbeltstemme i styret.
- Styremøtet må bestå av minst 5 medlemmer for å være beslutningsdyktig.

5.2. Innkalling til styremøtene skal skje skriftlig pr. e-mail og inneholde sakliste
5.3. Referat skal sendes styremedlemmene på e-mail og inneholde tildelte arbeidsoppgaver
med ansvarlig og tidsfrist. Det skal også gå klart frem av referatet hvilke rammer for
informasjonsplikt, økonomi etc. som skal gjelde for tiltaket.
5.4. All aktivitet som eventuelt går utover rammene for tildelte arbeidsoppgaver, skal avtales
med formann.
5.5. Styret skal holde en høy etisk profil i kommunikasjonen med foreningens medlemmer
og internt i styret.
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5.6. Styret har ansvar for å drifte hele anlegget.
5.7. Styrets faste medlemmer skal ha fritak for medlemsavgifter og festeavgift.
5.8. Stilling som lønnes av JBF, skal lyses ut på foreningens nettside, foreningens
facebook-side og behandles i foreningens styre.
5.9. Når Jørpeland Båtforening og Skjærsvika Båtforening avholder styremøter og
årsmøter i klubbhuset, betaler leietaker for utvask av lokalet.

§ 6 Årsmøtet
6.1. Årsmøtet bør avholdes innen utgangen av mars hvert år.
6.2. Innkalling med sakliste skal kunngjøres som oppslag på Båthuset, på foreningens
hjemmeside og som annonse i lokalavisen. Innkalling må sendes ut innen 3 uker før
møtet.
6.3. Forslag til årsmøtet må sendes styret innen 2 uker før møtet. Forslagene kan sendes på
e-mail.
6.4. Sakliste:
- innkalling/er møtet lovlig innkalt.
- årsmelding
- revidert regnskap.
- innkomne forslag
- valg av styre og revisorer
- kontingent/priser

6.5. Innstillingskomiteen består av 3 medlemmer som velges av Årsmøtet. Komiteen
innstiller på eget grunnlag nye personer til styreverv, som så velges av Årsmøtet.
Komiteen vurderer nye personer etter den informasjon som tilkommer eller
innhentes. Årsmøtet skal stemme over innstillingskomiteens forslag og eventuelle
benkeforslag. Ved benkeforslag skal avstemmingen skje skriftlig.

§ 7 Gjeld
Styret i JBF gis anledning til å oppta lån for inntill kr. 500 000,- ved større investeringer
under forutsetning av full enighet i styret.

§ 8 Oppløsning
8.1. Beslutning om oppløsning av Jørpeland Båtforening kan bare fattes i ekstraordinært
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årsmøte, med minst 2/3 flertall av foreningens medlemmer.
8.2. Innkalling til dette møtet skal foretas skriftlig til samtlige medlemmer.
8.3. Ved oppløsning har medlemmene første prioritet i foreningens verdier.
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