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REFERAT ÅRSMØTE I HØYANGER BÅTFORENING 28.FEBRUAR 2020 
KL 1800 i SKJEGGEBU 
 
Sakliste: 
1.Åpning  
2. Val av møteleiar, referent og to til å skrive under møtereferat 
3. Referat siste årsmøte 
4. Årsmelding 
5. Rekneskap 
6. Forslag 
7. Val 
 

1.  Formann ønskte velkommen til årsmøtet 18 medlemmer møtte til åpning. 
 

2.   Bjørn Hjelmeland vald  til møteleiar.  Anita Forfod vald til sekretær. 
 

Jaran Vadheim og  Jan Ove Larsen valde til å skrive  under møtebok. 
 

3.   Referat siste årsmøte gjennomgått og godkjent. 
 

4.   Årsmelding gjennomgått av formann og godkjent 
 

5.  Kasserer  gjennomgår rekneskap og gjer greie for dei store straumutgiftene i rekneskapen. 
Understrekar at ein har kontroll på økonomi, med eit overskot.  

            Rekneskap og revisjon godkjent. 
 

6.  Forslag frå styret 
 
  

1. Bortfall av ekstra avgift kr 2000. 

Båtforeningen har tilbakebetalt eit banklån tidlegare enn plan og styret foreslår at den ekstra avgifta 
på kr 2000,- for alle med båt/båtplass, jf årsmøtevedtak i 2016 og 2018,  fell bort frå 2020. 
Den ekstra avgifta som medlemmer med båt/båtplass har betalt inn i åra 2016 – 2019, skal ikkje 
avskrivast eller tilbakebetalast om medlemmer seier opp båtplassen sin i Høyanger Båtforening. 
 
Grunngjeving  
I 2016 vedtok årsmøtet  i sak 6  «Leigesatsar og avgifter, vedtatt på årsmøtet 2015, blir uendra i 
2016, men alle som har båt skal betale ei ekstra avgift kr 2.000  i 2016 og 2017 for å sikre 
nødvendig økonomi i båtforeningen til å gjere nødvendig vedlikehald og oppgradering i anlegget. 
Denne ekstra avgifta skal vere mellombels for dei to neste åra». 
Etter framlegg frå styret i 2018, vedtok årsmøtet i 2018 å vidareføre denne ekstra avgifta for åra 
2018, 2019 og 2020. 
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Framlegget og vedtaket hadde som mål å sikre økonomi for nødvendig vedlikehald og nedbetale 
banklån.  Verken framlegget til styret eller årsmøtet knytte vilkår som avskriving eller 
tilbakebetaling av denne ekstra avgifta.  
Nye medlemmer med båt/båtplass i denne perioden har òg betalt inn denne ekstra avgifta. 
Styret foreslo ekstra avgift fordi Båtforeningen måtte styrke økonomigrunnlaget sitt. Årsmøtet slutta 
seg til dette. Når spørsmålet om avskriving/tilbakebetaling kjem opp i ettertid på årsmøtet i 2019, 
meiner styret årsmøtet ikkje skal gå inn for dette, da dette vil svekke ein anstrengt økonomi i 
foreningen. Båtforeningen har av driftsomsyn ikkje råd til ei avskriving av denne ekstra avgifta. 
Denne ekstra avgifta har vore lik for alle medlemmer med båt/båtplass, og nye medlemmer i denne 
perioden har også betalt  denne. 
Styret har med grunnlag i den ekstra innbetalte avgifta og mindre vedlikehaldskostnader 
tilbakebetalt banklånet som blei tatt opp med dei nye sjø-fortøyningane  til anlegget i 2016.  
Ved å innløyse lånet sparer ein rentekostnader for 2 år med ca 15 - 20.000 kr, og medlemmene med 
båtplass får lågare leigekostnader. 
 

2. Leigesatsar i Høyanger Båtforening 2020 

Styret har gjort framlegg om bortfall av mellombels ekstra avgift, men driftskostnadene i året er 
stigande og difor gjer styret framlegg om ei lita oppjustering av leigene/avgiftene som har ligge 
uendra dei åra medlemmene har betalt den ekstra avgifta. Kostnadene for medlemmene går 
likevel ned.  
Styret gjer framlegg om at summane i parentes blir nye avgifter/leigesatsar. 
  

Medlemsavgift       kr    100       
 
Båtplass – Innskot     kr 5 500    (kr 6 000)        
Kran – Innskott     kr 1 000    (kr 1 500)   
     
 
 
Havneavgift        

Liten båt    < 17   fot        kr 1 500  (kr  1 700)      
 Stor båt 18 – 25  fot              kr 2 250    (kr  2 750)        
                       26 – 32  fot       kr 3 500     (kr  4 000)      
    33 – 36  fot       kr 5 000  (kr  5 750)       
    37 – 42  fot     kr 7 000   (kr  8 000)       

  43 fot <                       kr 8 000             (kr 10 000)        
 
Korttidsleige 
Båtar inntil 18 fot                                     kr    350/mnd     (kr  500/mnd) 
Båtar inntil 25 fot     kr    500/mnd     (kr  750/mnd) 
Båtar inntil 36 fot     kr    750/mnd     (kr 1 000/mnd) 
Båtar over   36 fot      kr   1000/mnd    (kr 1 500/mnd) 
 
Slipping  
Båtplassmedlemmer med innskot i kran betaler for 
Løft  :    kr    200 (kr 250)  
Slipping     kr    400 pr.veke (kr 500 pr.veke)      
Andre betaler for   
Løft      kr     500 (kr 600)  
Slipping     kr     2 000 pr.veke     
 
Strømpris         kr      1.80/kwt  (kr 2.00/kwt)    
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Dugnadspris  
2020  = kr 200.-/time 
Medlemmer som ikkje deltek på dugnad skal fakturerast for 10 timar = kr 2000.-  

 
Utleige av Skjeggebu                                 kr.   750/døgn.  
 
Gjesteplass                                                 kr.   200/døgn  
  

 
 
  
 

7. Val 
 
Formann   Bjørn Hjelmeland - på val – tek ikkje attval  
Nestformann    Ulf Tage Abrahamsen -  ikkje på val  
Kasserar    Odd Østerbø  - på val- tek 1 år til for å utjamne styret 
Sekretær    Anita Forfod  - på val – tek ikkje attval  
Styremedlem:              Svein Erik Forfod - på val – tek ikkje attval 
Styremedlem:      Frank Sollibakke  -  ikkje på val  
 
Hamnestyre:   
Leiar/havnesjef: Svein Erik Forfod- på val- tek ikkje attval 
Nestleiar/kransjef: Frank Sollibakke - ikkje på val 
 
Gruppeleiarar:   
Kran:                           Frank Sollibakke - ikkje på val 
Skjeggebu:   Torfinn Fimreite  
 
Revisorar:  Rolf Tveit –  ikkje på val   
                                    Erik Øren – ikkje på val 
 
Valkomite:  Torfinn Fimreite, Eilif Sleire, Kristian Nordgulen(trekker seg) 
 
 
Nytt styre: 
 
Formann:   John Arne Ytredal   
Nestformann:   Ulf Tage Abrahamsen   
Kasserar:    Odd Østerbø    
Sekretær:    Linda Lund Stølen 
Styremedlem:             Stian Kyrkjebø 
Styremedlem:     Frank Sollibakke    
 
Hamnestyre:   
Leiar/havnesjef: Stian Kyrkjebø 
 
Nestleiar/kransjef: Frank Sollibakke  
 
Gruppeleiarar:   
Kran:                          Frank Sollibakke  
Skjeggebu:            Torfinn Fimreite  
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Revisorar:  Rolf Tveit   
                                    Erik Øren  
 
Valkomite:  Torfinn Fimreite, Eilif Sleire,  
                                    Jan Haukereid 
 
 
Alle forslag /årsmøtesaker samrøystes godkjent.  
 
 
 
Årsmøte ferdig kl. 18.50 
 
Etter årsmøtet blei det servert flotte rundstykke frå Sentralkjøkkenet. 
 
 
    
Referent  
 
Anita Forfod   
 
                                                                    Møtebok godkjent 
                                        
                                                       Jaran Vadheim                       Jan Ove Larsen 
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Årsmelding Høyanger Båtforeining 2020/21 – 

Hovudstyret 

 

 

Styret si samansetning: 

Leiar:    Jon-Arne Ytredal 

Nestleiar:   Ulf Tage Abrahamsen 

Kasserar:   Odd Østerbø 

Skrivar:    Linda Stølen 

Styremedlem / hamnesjef: Stian Kyrkjebø 

Styremedlem / kransjef: Frank Solibakke  

Valkomité:   Torfinn Fimreite, Jan Haukereid, Eilif Sleire 

Revisorar:   Rolf tveit, Erik Øren 

 

Havnestyret: 

Leiar: Stian Kyrkjebø 

Nestleiar: Frank Solibakke 

 

Gruppeleiarar: 

Hamn:  Stian Kyrkjebø 

Kran:                Frank Solibakke 

Skjeggebu: Torfinn Fimreite 

 

1. Møter: 

6 styremøter  

1 årsmøte 
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2. Saker styret har jobbet med i 2020/21 

• Heimeside 

• Asfaltering 

• Landforankring pir 3 

• Utbetring av pir 1 – Forsterke føringar 

• Utbetring pir 3 – Forsterke med fleire flyteelement 

• Fjerne jernskinne etter gml tre-pir mellom pir 3 og kull-lager. 

• Dugnad 

• Ny bølgebryter / gjestekai 

• Utbytting pir 3 – eventuell ny pir 4 

• Stømforbruk 

• Bytte av strømleverandør 

• Økonomi 

 

 

3. Styret sin kommentar 

- Heimeside 

Vi nå fått på plass en heimeside. Denne finner dere på www.hoyanger-baatforening.no. 

Her finner dykk blant annet vedtektene, diverse kontakt informasjon, informasjon om 

priser og dugnadsrapportering skjema. 

  

- Asfaltering 

Det var spesielt dårleg vegdekke ned til / og forbi kranbua. 

Noen hull i vegbana bort til Skjeggebu blei også tatt i same høve. 

Skjering av asfalt og anna forarbeid blei tatt på dugnad. På dugnad blei også innmåling og 

målebrev av arbeid til kommune tatt. Tilbod framforhandla som tilleggsarbeid Per A Øren 

gjorde ifbm asfaltering nye Trafostasjon anlegg sentrum billegast mogleg. Arbeid ferdig 

utført. 

 

- Landforankring pir 3 

Forankring her var svært dårlig. Betonghellene var i ferd med å skli ut. 

Her måtte vi hyre inn Per A Øren. Det er nå støypt inn ny forankring. Nytt 

betongfundament gjær oss rusta for kreftene eventuelle framtidige og større båtar vil 

medføre. Arbeid ferdig utført. 

 

- Utbetring av pir 1 

Pir 1 har vridd seg. Dette har med at føringar henge seg fast i føringsstenger. Ble 

igangsett noe arbeid, men mye arbeid gjenstår.  Arbeid med dette vil forsette 2021. 

 

- Utbetring av pir 3 

Pir 3 har vridd seg. Dette har med mangel på flyteelement å gjere. Dette ble løyst ved 

hjelp av kranbåt. Arbeid utført, men må kanskje forsterkast ytelegare. 

 

- Fjerne jernskinne etter gammal tre-pir 

Jernskinna /stål som stakk opp over vann flate ved lågvatn og kunne ha ført til skade på 

båtar. Denne vart kutta og fjerna av dykkarfirma. 
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- Dugnad 

Dugnad i 2020 skulle utførast på same måte som tidlegare år, men ble gjennomført via 

nettsida der folk kunne registrere timer. Informasjon om dugnadsarbeid ble også sendt 

ut på Facebooksida. 

 

- Bølgebryter 

Denne er gammal og utslitt. Har sjekket pris. Ny samme lengde vil kost rundt 450000 

inklusive arbeid. Dobbelt lengde 800000 kr. Her må det også gjøres noe arbeid med 

innfesting. Pris på dette kommer i tillegg. 

 

- Utskifting av pir 3 og eventuell ny pir 4 

Hamnesjef fikk estimert en pris på nytt komplett anlegg inklusive installasjon. Kr 500000 

Gjør vi dette vil ha det gamle anlegget til en pir 4. Dette vi medføre fleire båtplasser. 

 

- Strømforbruk vinterhalvår 

Her har tidigare vært diverse klager. Tiltak ble hengelås på skap og registrering av 

forbrukere før utdeling av kode på hengelås. 

 

- Bytting av strømleverandør 

Byttet strømleverandør  frå Elevo til Norges Energi. Ser allereie tegn på  sparte 

kostnader. 

 

- Økonomi 

Økonomien er god og vi holder oss innenfor budsjett. 

 

Høyanger 18.04.2021 

 

For Hovudstyret 

 

Jon-Arne Ytredal 

Leiar 
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Organisasjonskart
Hovedstyret består av leiar, nestleiar, kasserar, skrivar og 2stk styremedlem

Havnestyret består av havnesjef/leiar, kransjef/nestleiar og Skjeggebu-styrar

Årsmøtet

Medlemsmøte

Valnemd Hovedstyret

Havnestyret

Revisor

Årsmøtet

✓ Årsmøtet er foreningens høgste myndighet

✓ Avholdes innen utgangen av mars måned hvert år (Unntak pandemi)
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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). 
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SAK 12
Forslag fra styret
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SAK 12.1

Fastsetje priser i båthavna for 2021

Foreslår at prisane i 2021 blir uendra, med 

unntak av auka dugnadspris 2021 til kr 3000 og 

leie skjeggebu kr. 1000 for andre enn 

medlemmer. 

Medlemsavgift       kr    100       
 
Båtplass – Innskot     kr 6 000        
Kran – Innskott     kr 1 500  
     
 
 
Havneavgift        

Liten båt    < 17   fot        kr  1 700      
 Stor båt 18 – 25  fot              kr  2 750        
                       26 – 32  fot       kr  4 000     
    33 – 36  fot       kr  5 750       
    37 – 42  fot     kr  8 000       

  43 fot <                       kr 10 000        
 
Korttidsleige 
Båtar inntil 18 fot                                     kr  500/mnd 
Båtar inntil 25 fot     kr  750/mnd 
Båtar inntil 36 fot     kr 1 000/mnd 
Båtar over   36 fot      kr 1 500/mnd 
 
Slipping  
Båtplassmedlemmer med innskot i kran betaler for 
Løft  :    kr    250  
Slipping     kr    500 pr.veke     
Andre betaler for   
Løft      kr    600  
Slipping     kr    2 000 pr.veke     
 
Strømpris         kr      kr 2.00/kwt    
 
 
Dugnadspris  
2020  = kr 300.-/time 
Medlemmer som ikkje deltek på dugnad skal fakturerast for 10 timar = kr 3000.-  

 
Utleige av Skjeggebu                                 kr.   750/døgn medlem / kr. 1000/døgn for andre  
 
Gjesteplass                                                 kr.   200/døgn  
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SAK 12.2

Forslag om retting av paragrafer i vedtektene som nå mangler sammenheng.

Styret har vedlagt et foreløpig utkast. Dette blir omfattende å ta opp dette årsmøtet, så forslaget er å gjennomgå 
vedtekter og røyste på endringer på et ekstraordinært årsmøte i august eller september.

Saksliste vil eksempelvis bli slik at en røyster for aktuell paragraf etter oppsett mønster:

Dette gjelder: 

• paragraf xxx

……

Endres til 

…….
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Vedtekter for Høyanger Båtforening 
Stiftet 3. februar 1954 

Endra 820. juni 202116 
 

 
 
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. Innehaver av båtplass: 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 som skal skal dekke 
kostnader tilknyttet etablering av båtplass, havneanlegget samt drift av foreningen. Egen 
avtale og betaling for bruk av landstrøm. Båtplass tilsier éen (1) stemme under medlems-
/årsmøter selv om vedkommende har flere båtplasser. 

2. Støttemedlem/ventemedlem: Andre som ønsker å ståmedlemmer 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 ogfaktureres årlig, og forfaller til betaling 01.06. 
Utestående skal betales innen 01.07. Andre purring sendes ut 01.08. Dersom beløpet fortsatt ikke er 
betalt innen forfall, går fordringen til inkasso 01.09. 
Oversittes fristen, kan styret, etter gitt varsel, stryke vedkommende som medlem, jfr. § 4. 

formaterte: Understreking
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Kjøper man båtplass etter 01.07., betales halv kontingent/havneavgift. Innbetalt kontingent 
refunderes ikke. 
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 sekretær velges samtidig for to år. Nestleder og kasserer 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 som 
regulerer størrelsene på båtene. 
Styret avgjør tvister angående båter og eiendeler i havneområdet. 

Kommentert [LLS1]: Enten dette…. 

Kommentert [LLS2]: …. eller dette. 
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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. Til medlem som, etter tilmelding til havnesjef, har behov for større båtplass 
2. Til medlem på venteliste etter ansiennitet 
2.3. Båtplass som blir overdratt til medlem i rett opp- og nedstigende linje, eller som del av 

arveoppgjør 
 
 
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 Forsikring og fortøying 
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, jfr. § 13. 
 
Båteiere som ikke følger foreningens retningslinjer med hensyn til fortøyning, kan ilegges døgnmulkt 
kr 200,- fra 1. uke etter påbudet er gitt skriftlig. 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. Medlemmenes plikter 
§ 13 
Medlemmer plikter til enhver tid  

- å holde seg orientert om foreningens lover og regler 
- å bedrive 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 av HB 
- å sløye fisk på tilvist plass, på en slik måte at det ikke er til ulempe for andre båteiere. 

Fiskeavfall skal på dypt vann og sløyeplass skal spyles ren etter bruk 
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§ 14 Dugnad 
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 
Hensatte båter og eiendeler på foreningens område, skal 
fjernes av eier. Etterkommes ikke påbudet om fjerning, kan styret fremme saken for eiers 
regning og risiko, evt. etter behørig varsel selge gjenstanden(e) for å dekke omkostningene. Som 
behørig varsel regnes rekommandert brev. Hensatte eiendeler kan fritt disponeres av HB. 
 
§ 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). 
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SAK 12.3

Forslag om tilføying til vedtekene om at havneavgift skal gjelde en båt enten den er på 
vann på båtplass eller på land ved krana. En her og en der er 2 havneavgifter.
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SAK 12.4

Utvisning av et medlem.

I henhold til paragraf 4 i vedtektene er dette et medlem som ikkje har fulgt pålegg fra 
foreningen. Vedkommende er skyldig et beløp på kr 17000 over 2 år.  Det vart tidlegare i 
år sendt et rekommandert brev om eksklusjon om ikkje betaling blei gjort , men brevet 
blei ikkje hentet. Medlemmet ble dermed suspendert inntil innanking om eksklusjon og 
innløsing av båtplass på årsmøtet.
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SAK 13
Innmeldt sak
Medlemmene i hovedstyret har i mange år hatt kr 2000 i rabatt på havneavgift. Meldingen er at dette ikke 
nedfelt ved tidligere årsmøter. Må røystes om dette skal forsette – styremedlemmer har ikke røyste rett i denne 
saken.
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SAK 14
Val
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Styret

Formann:   Jon-Arne Ytredal  - ikkje på val 
Nestformann:   Ulf Tage Abrahamsen  - på val 
Kasserar:    Odd Østerbø -  på val – tek ikkje attval 
Sekretær:    Linda Lund Stølen - ikkje på val 
Styremedlem:             Stian Kyrkjebø - ikkje på val 
Styremedlem:     Frank Sollibakke - på val 
 
Hamnestyre:   
Leiar/havnesjef: Stian Kyrkjebø - ikkje på val 
 
Nestleiar/kransjef: Frank Sollibakke - på val 
 
Gruppeleiarar:   
Kran:                          Frank Sollibakke - på val 
Skjeggebu:            Torfinn Fimreite  
 
Revisorar:  Rolf Tveit  –  ikkje på val 
                                    Erik Øren - på val – tek ikkje attval 
 
Valkomite:  Torfinn Fimreite, Eilif Sleire,  
                                    Jan Haukereid 
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