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Vedtekter for Høyanger Båtforening 

Stiftet 3. februar 1954 

Endra 20. juni 2016 
 

 

 

I. Navn og formål 

§ 1 

Foreningens navn er Høyanger Båtforening og initialene er HB. 

 

§ 2 

HBs formål er å eie brygger, kran, slipp, utstyr og klubbhus som er nødvendig for å drive 

flytebryggeanlegget i Moloen i samsvar med medlemmenes felles interesser. 

HB skal  

- skape og vedlikeholde et godt båtmiljø i en sikker båthavn 

- arbeide for en god båtkultur 

- samarbeide med grunneier og lokale myndigheter for å løse oppgaver innenfor rammen av 

formålet 

 

II. Medlemskap 

§ 3 

Foreningen tilbyr medlemskap i to kategorier 

1. Medlemmer som til enhver tid har båtplass. Medlemskap er obligatorisk for alle som 

innehar båtplass. Medlemmer betaler depositum for båtplass og tilgang til kran/slipp. 

Depositum og årlig kontingent/havneavgift skal dekke kostnader tilknyttet etablering av 

båtplass, havneanlegget samt drift av foreningen. 

2. Andre som ønsker å stå tilsluttet HB uten å ha båtplass. Medlemmer i denne kategori har 

ikke stemmerett i spørsmål om salg av anlegget, oppløsning av foreningen eller 

vedtektsendringer, samt i fastsettelse av pris og salg av båtplass. Båtplass tilsier en 

stemme under medlems-/årsmøter selv om vedkommende har flere båtplasser. 

 

Utmeldelse fra foreningen skal skje skriftlig. 

 

§ 4 

Medlem som ved sin oppførsel vekker anstøt og forargelse, virker til skade for foreningen, eller ikke 

følger pålegg fra foreningen, kan av styret, etter skriftlig advarsel, ekskluderes og pålegges innløsning 

av båtplassen. Eksklusjon kan innankes for årsmøtet. Inntil årsmøtets avgjørelse foreligger, er 

medlemmet suspendert. 

Forlanges et medlem ekskludert fra foreningen skal begrunnet henvendelse skje til styret, underskrevet 

ved navn. 

 

Ved eventuell eksklusjon utbetales 75 % av båtplassens verdi når denne er omsatt. HBs eventuelle 

fordringer hos medlemmet trekkes fra det utbetalte beløpet. Eventuelle fordringer utover dette beløpet 

innkreves. 

 

III. Kontingent 

§ 5 

Årskontingent/havneavgift følger kalenderåret og forfaller til betaling 01.06. 

Oversittes fristen, kan styret etter gitt varsel, stryke vedkommende som medlem, jfr. § 4. 

Kjøper man båtplass etter 1. juli, betales halv kontingent/havneavgift. Innbetalt kontingent refunderes 

ikke. 

Hvis leie ikke betales til forfall andre purring, innløses plassen, jfr. § 4. 

Medlemmet er selv ansvarlig for at HB har medlemmets korrekte fakturaadresse. 
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IV. Foreningens organer 

§ 6 

HBs organer er: 

1. Årsmøte 

2. Medlemsmøte 

3. Styret 

4. Komiteer 

 

§ 7 

Årsmøtet er foreningens høyeste myndighet og avholdes innen utgangen av mars måned. Årsmøtet 

annonseres minst 4 uker før møtet, og styret innkaller minst 8 dager før møtet med dagsorden for 

årsmøtet, som er: 

1. Åpning og konstituering 

2. Referat fra forrige årsmøte 

3. Årsberetning 

4. Revidert regnskap 

5. Årskontingent og havneavgift 

6. Evt. innkomne forslag 

7. Valg 

 

Årsmøtet er beslutningsdyktig når det er innkalt i overensstemmelse med § 7. Vedtak gjøres med 

alminnelig flertall med mindre vedtektene bestemmer noe annet. Ved stemmelikhet anses et forslag for 

forkastet. For å bli valgt må en kandidat ha minst halvparten av de avgitte stemmer. Hvis ikke holdes 

skriftlig omvalg mellom de to kandidater som har oppnådd flest stemmer. 

Å stemme med fullmakt er ikke tillatt. 

 

Forslag må være styret i hende minst 14 dager før årsmøtet. Benkeforslag kan tas til behandling når ¾ 

av forsamlingen ønsker det. Forslag som oppnår stemmelikhet avgjøres av leders stemme. 

 

§ 8 

Styret består av leder, nestleder, sekretær, kasserer, havnesjef og kransjef som styremedlemmer. 

Leder og kasserer velges samtidig for to år. Nestleder og sekretær velges påfølgende for to år. 

Ved stemmelikhet har leder dobbeltstemme. 

 

Havnestyret består av 3 medlemmer. Havnesjef velges for to år. 

Kransjef velges for to år. 

Gruppeleder for Skjeggebu velges for to år. 

 

2 revisorer og 1 vararevisor velges for to år. Revisorer velges for hvert sitt år. 

 

Valgkomiteen består av tre medlemmer og skal levere sin innstilling til årsmøtet gjennom styret. 

 

§ 9 

Styret har den administrative myndighet og representerer foreningen utad. Styret holder møter så ofte 

det finner det nødvendig, minimum et forberedende møte før årsmøtet. Styret skal fremlegge for det 

ordinære årsmøtet beretningen om foreningens virksomhet og revidert regnskap. Styret er 

beslutningsdyktig når minst halvparten av medlemmene er til stede. 

Styret har myndighet til å fastsette ordensregler for havneområdet., herunder også regler son regulerer 

størrelsene på båtene. 

Styret avgjør tvister angående båter og eiendeler i havneområdet. 
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V. Ekstraordinært årsmøte 

§ 10 

Styret kan, når det finner det nødvendig, og skal, når minst 2/3 av medlemmene forlanger det, innkalle 

til ekstraordinært årsmøte. 

 

VI. Båtplass 

§ 11 

Styret fordeler og eventuelt tilpasser båtplassene hvert år. I forbindelse med båtens plassering på 

bryggen/i havneområdet, skal det tas hensyn til type båt og størrelse. Årsmøtet fastsetter båtplassenes 

verdi som en del av budsjettvedtaket. 

 

Båtplass tildeles etter følgende prinsipp: 

1. Medlem som har behov for større båtplass 

2. Til venteliste etter ansennitet 

 

Overdragelse i rett opp- og nedstigende linje eller som del av arveoppgjør. 

Ved overdragelse, som skjer gjennom HB, forbeholder HB å gjøre opp for båtplassen først når plassen 

er videresolgt. 

 

Ingen medlem har rett til å gi utenforstående tillatelse til å bruke sin båtplass. 

 

Båteiere som ikke benytter båtplassen, plikter å melde denne til disposisjon som gjesteplass. 

Eventuell skade på gjesteplass erstattes av den som har leid plassen. Gjesteplasser fordeles av styret. 

 

§ 12 

Hver båteier som benytter seg av brygge-/havneanlegget har forsikringsplikt og må ha minimum 

ansvarsforsikring. 

HB har intet ansvar for skader på båter m/tilbehør eller tyveri av disse liggende ved foreningens 

brygge eller i opplag ved havneområdet. 

Den enkelte båteier er selv ansvarlig for fortøyning etter anvisning og krav fra foreningen. 

 

Båteiere som ikke følger foreningens retningslinjer med hensyn til fortøyning, kan ilegges døgnmulkt 

kr 200,- fra 1. uke etter påbudet er gitt. Hvis utbedring ikke er foretatt 14 dager etter påbudet er gitt, 

kan medlemmet ekskluderes, jfr. § 4. Skader som kan relateres til mangelfull fortøyning, skal dekkes 

av den som har hatt den mangelfulle fortøyningen. 

 

VII. Diverse 

§ 13 

Medlemmer plikter 

- til enhver tid å holde seg orientert om foreningens lover og regler 

- vanlig vedlikehold av båter og tilhørende eiendeler 

- å holde god orden og sjømannsskikk innen foreningens område 

- å se til at ingen av medlemmenes båter eller eiendeler kommer til skade 

- å holde forsvarlige fortøyninger, med riktig dimensjonering og strekkavlastere 

- å behandle foreningens materiell og utstyr forsiktig 

- å se til at bortkommet/skadd materiell/utstyr bringes tilbake til anvist sted 

- å erstatte bortkommet/skadd materiell/utstyr hvis det er brukt skjødesløst 

- å melde mangler ved anlegget, redskaper og utstyr til havnesjef eller kransjef 

- å gi andre assistanse ved havari eller fare for sådan. Brennstoff og evt. tapt arbeidsfortjeneste 

skal i tilfelle godtgjøres 
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§ 14 

Medlemmer som har båtplass tilpliktes å delta med 10 timer dugnad som en del av årlig 

vedlikehold og oppgradering av anlegget og området. Dugnadstimer er knyttet til hver båtplass. 

Sats på dugnadstimer fastsettes av årsmøtet. Pensjonister (67 år) og uføretrygda er unntatt 

dugnadsplikten. 

 

§ 15 

Ved bruk av slipp og annet av foreningens utstyr/redskaper, skal låntaker forvisse seg om at disse 

er i orden. 

 

§ 16 

Foreningen hefter ikke for skader som påføres båtene ved slipping og opplag. 

 

§ 17 

Mislighold eller hensatte båter og eiendeler innen foreningens område, skal styret forlange fjernet. 

Etterkommes ikke påbudet, kan styret fremme saken for eiers regning og risiko, evt. etter behørig 

varsel selge gjenstanden for omkostningene. Som behørig varsel regnes rekommandert brev. 

 

§ 18 

Innmelding eller utmelding av krets, et forbund eller sammenslutning må behandles av årsmøtet, 

og kan bare vedtas med 2/3 flertall. 

 

§ 19 

Forslag til endringer av eller tillegg til disse vedtektene forelegges årsmøtet innen en frist som er 

nevnt i § 7. Vedtak må fattes med 2/3 flertall. 

 

§ 20 

Oppløsning av Høyanger Båtforening kan kun skje ved vedtak på ordinært årsmøte etter at saken 

har vært utsendt til medlemmene med innkallingen. 

Vedtak om oppløsning må ha 2/3 flertall – etter innstilling fra det sittende styret. 

Ved oppløsning skal aktiva gjøre opp foreningens eventuelle gjeld, og eventuelt overskudd skal gå 

til Redningsselskapet, Norsk Selskap til Skibbrudnes Redning (NSSR). 


