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§1
Navn og formål
1.1

Foreningens navn er Steinsneshavn Båtforening. Dens formål er å skaffe medlemmene
båtplass ved foreningens eiendom på Steinsnes, og å ivareta og forvalte eiendommen til
beste for medlemmene.

§2
Medlemskap
2.1

2.2
2.3
2.4

Søknad om medlemskap og utmeldelse skjer skriftlig til styret. Ektefelle eller barn kan
overta et medlemskap. Aldersgrense nedad er 18 år. Søknad om overdragelse av
medlemskap må finne sted innen 6 mnd. etter medlemmets bortgang. Ved utmeldelse må
søknaden om medlemskap utferdiges samtidig med utmeldelsen.
Det kan ikke være flere aktive medlemmer enn foreningen har båtplass til.
Medlemsantallet bestemmes på generalforsamlingen.
Styret kan avslå en søknad om medlemskap uten nærmere begrunnelse.
De som har vært medlem i foreningen i minst 25 år, og som ikke lenger ønsker båtplass,
kan erverve honnørmedlemskap. Et honnørmedlemskap har samme rettigheter som øvrige
medlemmer, unntatt rett til båtplass.

§3
Kontingenter og avgifter
3.1

3.2

3.3
3.4

Innmeldingskontingenten består av to deler. En del er en engangskontingent som ikke
betales tilbake. Den andre delen er et ikke rentebærende lån til foreningen. Det utstedes et
innskuddsbevis for lånedelen av beløpet. Lånet betales tilbake ved bortgang og/eller
utmeldelse mot fremleggelse av innskuddsbeviset. Innmeldingskontingenten må alle nye
medlemmer betale. Dette gjelder også barn som overtar et medlemskap, men ikke
ektefelle. Innmeldingskontingenten kan betales i to terminer, men må være betalt i løpet
av 1 år.
Årlig medlemsavgift og båtplassavgift må være betalt innen forfallsdato, ellers mister
medlemmet retten til båtplass. Medlemmer som skylder kontingent eller pålagte avgifter
og gebyrer for 1 år, kan strykes som medlem. I et slikt tilfelle kan foreningen trekke
skyldige beløp fra tilbakebetaling av innskuddslånet.
Båtplassavgift for sommerplass må være betalt innen forfallsdato, hvis ikke anses plassen
som tapt.
Honnørmedlem betaler redusert medlemsavgift.
Kontingenter og avgifter fastsettes av generalforsamlingen.

§4
Plikter og rettigheter
4.1
4.2

Medlemmer og båtplassleiere har ubetinget plikt til å rette seg etter havnesjefens
anvisninger og vedtak fattet på generalforsamlingen, eller av styret.
Når medlemskontingenten og båtplassavgiften er betalt for sesongen, kan medlem eller
dennes etterlatte ved salg av båt, ta inn i salgsvilkårene at kjøper kan disponere båtplass
ut sesongen, med de samme plikter som øvrige brukere av havna. Jfr. §4.1 og
havnereglementets §6.1.

§5
Generalforsamlingen
5.1
5.2

5.3
5.4

Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighet.
Ordinær generalforsamling holdes hvert år i februar måned. Minst 14 dager før
generalforsamlingen skal innkalling kunngjøres i lokalavisene. Innkallingen og dagsorden
skal samtidig kunngjøres ved oppslag i havna, samt på vår hjemmeside og via e-post.
Forslag som kreves behandlet på generalforsamlingen må være styret i hende innen 10
dager før årsmøtet.
Ordinær generalforsamling skal behandle følgende program:
1.
Åpning
2.
Konstituering
3.
Årsberetning
4.
Revidert regnskap
5.
Budsjettforslag
6.
Forslag
7.
Valg av tillitsverv

A.
Leder
B.
Nestleder
C.
Sekretær
D.
Kasserer
E.
1 styremedlem
F.
3 varamedlemmer til styret
G.
2 revisorer
H.
3 medlemmer til valgkomité
I.
3 medlemmer til arrangementskomité
5.5 Leder velges ved alminnelig flertall for 1 år. Øvrige tillitsvalgte velges ved alminnelig
flertall for 2 år. Andre forslag, unntatt forslag i henhold til §10 og §11, avgjøres ved
alminnelig flertall.
5.6 Medlemmer som har oppfylt sine forpliktelser har stemmerett. Stemmerett har kun de
medlemmer som er fremmøtt på generalforsamlingen.
5.7 Styret har ikke stemmerett ved behandling av årsberetning og regnskap.
5.8 Votering skjer skriftlig når minst 3 medlemmer krever det.
5.9 Enhver generalforsamling som er innkalt på lovlig måte er beslutningsdyktig uansett
fremmøte.
5.10 Referat av protokoll fra enhver generalforsamling slås opp i havna senest 2 måneder etter
avvikling.

§6
Ekstraordinær generalforsamling
6.1

6.2
6.3

Styret innkaller til ekstraordinær generalforsamling når det anses nødvendig, eller når
minst 10 % av medlemmene krever det. Kravet må fremstilles skriftlig med angivelse av
hvilke saker som kreves behandlet.
Ekstraordinær generalforsamling avholdes innen 1 måned etter at krav er fremkommet.
Den kan, i tillegg til konstituering, kun behandle de saker som er nevnt i innkallingen.
Ekstraordinær generalforsamling innkalles og avvikles som beste for ordinær
generalforsamling.

§7
Administrasjon
7.1
7.2
7.3

7.4
7.5
7.6
7.7
7.8

Styret er foreningens utøvende organ og består av leder, nestleder, sekretær, kasserer og 1
styremedlem.
Styret oppnevner nødvendige utvalg og råd.
Leder innkaller til styremøte når han finner det nødvendig, eller når 3 av styrets
medlemmer krever det. Leder og kasserer har prokura på vegne av havna og rett til å
forvalte foreningens midler i den daglige drift. Ved saker utover den daglige drift har
styret signatur i fellesskap.
Nestleder fungerer som leder ved dennes fravær.
Sekretær fører referat fra alle styremøter. I samråd med leder fører han foreningens
korrespondanse.
Kasserer fører foreningens regnskap og medlemsfortegnelse, innkasserer inntekter og
betaler utgifter etter lederens anvisninger. Regnskapet avsluttes 31. desember.
Havnesjefen og dennes assistent ansettes av styret. De er ikke medlemmer av styret, men
plikter etter anmodning å stille på styremøter.
Styret er beslutningsdyktig når 3 medlemmer, inklusive eventuelle varamedlemmer er
tilstede.

§8
Havnereglementet m.m.
8.1

Havnereglement skal godkjennes av generalforsamlingen. Instruks og godtgjørelse for
havnesjefen, vaktordning og dugnadsordning skal godkjennes av styret.

§9
Eksklusjon
9.1

9.2

Styret kan ekskludere medlem som handler mot foreningens vedtekter, mot
havnereglementet, viser dårlig oppførsel overfor foreningens tillitsvalgte eller andre
medlemmer og/eller på annen måte motarbeider eller skader foreningen. Styrets vedtak
om ekskludering sendes i rekommandert brev til medlemmet med angivelse av grunn og
tidspunkt for eksklusjonen.
Saken kan, innen 30 dager etter brevets forsendelsesdato, innankes for en
generalforsamling. Den ekskluderte kan her møte selv eller ved fullmektig fremstille
saken eller gi en skriftlig uttalelse. Generalforsamlingen kan stadfeste eller omgjøre
eksklusjonen.

§10
Overdragelse eller pantsettelse av foreningens eiendom
10.1 Overdragelse av pantsettelse av foreningens eiendom avgjøres med 2/3 flertall på ordinær
eller ekstraordinær generalforsamling etter å ha vært oppført på sakslisten. Ved
pantsettelse av foreningens eiendom hefter alle medlemmer solidarisk for det til enhver
tid gjeldende lånebeløp tilknyttet pantet i eiendommen. Ved låneopptak med pant i
eiendom, må hele styret signere. Jfr. §7, pkt. 7.3.

§11
Vedtektsendringer
11.1 Endringer i disse vedtekter avgjøres med 2/3 flertall på ordinær eller ekstraordinær
generalforsamling.

Havnereglement
§1
Båtplasser
1.1

1.2

Medlemmer som ikke ønsker å benytte sin båtplass, må melde dette til styret innen 15.
februar for å slippe å betale båtplassavgift. Ved overgang til større båt, må dette meldes
styret innen 15. februar. Passive medlemmer som igjen vil ha båt i havna, må meddele
styret om dette innen 15. februar.
Som hovedregel skal opptak av båter skje innen 1. november. Båteiere som ønsker å ha
båten ute etter denne dato, plikter å meddele dette til styret og havnesjefen i god tid før 1.
november. Båter som ligger ute etter den fastsatte dato for opptak, ligger ute på eget
ansvar, jfr. §3.

§2
Ordensregler
2.1

2.2

2.3
2.4
2.5
2.6

2.7
2.8

Papir og annet avfall må ikke kastes i havneområdet. Det er strengt forbudt å tømme eller
pumpe olje eller oljeholdig vann i havna. Båttraller og lignende må ikke hensettes i
havneområdet, men straks fjernes. Man plikter å rydde opp etter seg ved oppussing, sjøog landsetting.
Båthengere som benyttes til vinteropplag, kan hensettes til anvist plass. Bukker, støtter,
leca-blokker o.l. skal fjernes, dette for å lette vedlikehold.
Alle båter skal ha forsvarlig fortøyning. Båten skal fortøyes i 4 punkter som skal ha
fjøring i gummi. Fortøyningene skal anordnes slik at båten ikke kommer i berøring med
bom eller brygge. Sjakler og kjetting som kan skade rustbeskyttelsen på plassens
fortøyingsfester er forbudt. Båten kan låses med wire som har tekstil overtrekk, eller med
kjetting trukket med plastslange. Dersom båteier ikke fortøyer etter disse anvisninger, vil
havnesjefen få utført mangler på båteierens bekostning. Fortøyningene fjernes ved opptak
av båten. Dersom dette ikke er fjernet når utliggere tas opp, vil dette bli fjernet og kastet.
Utgiftene belastes den enkelte båtplass. Kjøring i havnebassenget skal skje med moderat
fart.
Båter større enn 8 m lengde, eller 2,80 m bredde kan ikke ha båtplass i havna.
Bredde på båt er største mål i ytterkant av fenderlist.
Utsetting og opptak av båter med kranbil må skje fra nordre molo for å hindre utglidning
av grunn under krankai.
Opplagsplasser for båter i havneområdet anvises av havnesjefen etter styrets vedtak.
Vinteropplag opphører 1. juni. Landligge etter denne dato må på forhånd avtales med
havnesjefen.
Henlagte båter fjernes av båtforeningen til godkjent mottak.
Kjøring med bil på moloene er forbudt.
Alle hengere som hensettes i havna skal merkes med båtplassnummer og være flyttbare.

§3
Ansvar
3.1
3.2

Foreningen har intet ansvar for skade eller havari påført båter i havna. Ansvaret påhviler
eier av den båt som har forvoldt skaden.
Skaden kan, om ønskelig, bli taksert av styret, eller takstmann godkjent av
forsikringsselskap.

3.3

Skade på foreningens eiendom eller materiell, forvoldt av medlem eller båtplassleier,
deres båt eller mannskap, vil bli registrert og taksert av styret, eller takstmann godkjent av
forsikringsselskap. Takstbeløpet må være betalt innen 6 måneder fra skadedato.

§4
Bruk av kran
4.1
4.2
4.3
4.4
4.5

Kun foreningens medlemmer har anledning til å operere krana.
All bruk av kran skjer på medlemmets ansvar.
Største tillatte båtvekt er 3 tonn.
Plassen syd for krana er beregnet på havarireparasjoner, rengjøring og stoffing, og kan
bare benyttes til disse formål etter avtale med havnesjefen.
Plassen nord for krana er beregnet på sjøsetting og opptak av båter, og kan ikke legges
beslag på i lengre tid enn det vanligvis er nødvendig for disse formål. Legger man beslag
på plassen i lengre tid, plikter man på anmodning å fjerne båten, hvis det er til hinder for
andre medlemmer å få sjøsatt eller tatt opp sin båt.

§5
Vakt og dugnadsordning
5.1

Båtplasseiere/leiere plikter å rette seg etter de til enhver tid gjeldende vakt- og
dugnadsordninger. Plikter ifølge disse, kan utføres ved hjelp av vikar.
Nedre aldersgrense for å sitte vakt er 17 år.

§6
Havnesjefens myndighet
6.1

Dette havnereglementet er vedtatt på generalforsamlingen i den hensikt å skape ordnede
og triveligere forhold i Steinsneshavn. Det er havnesjefen /havneassistentens rett og plikt
å gjøre båteiere oppmerksom på forhold som er i strid med havnereglementet. Når
havnesjef/assistent utfører sin myndighet, må dennes anvisninger følges så raskt som
mulig, uten ubehageligheter for vedkommende tillitsvalgt. Skjer ikke det, kan styret vedta
at angjeldende båt skal vises bort fra havna.

