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§ 1: Foreningens navn er Tornes Småbåtforening. Foreningen er tilsluttet 
Kongelig Norsk Båtforbund. Foreningens hjemsted er i Fræna 

kommune. 
 

§ 2: Foreningens formål er å fremme det individuelle og samlede båtlivs 
interesser på vegne av medlemmene og allmenheten, og herunder å 

1) Virke for etableringen av og forestå driften av 
fritidsbåthavner. 

2) Virke for utbredelse av fritidsbåtlivet som rekreasjon og 
kystkultur. 

3) Virke for utbredelse av kunnskap om sjøvett, sikkerhet, 
kystkultur og marint miljøvern. 

4) Ivareta medlemmenes og allmenhetens interesser og 
rettigheter til bruk av skjærgården, sjøen og havet som 

rekreasjonsområde og til annen privat fritidsbasert utnyttelse. 

 5) Samarbeide med så vel andre private organisasjoner som 
med offentlige myndigheter til fremme av båtlivets og 

båtfolkets interesser. 
Foreningens formål er ikke-økonomisk og eventuelle overskudd på 

økonomiske aktiviteter kan i den utstrekning det ikke avsettes til 
fremtidig oppfyllelse av foreningens formål, kun disponeres utenfor 

foreningen til tilsvarende formål i regi av KNBF eller annen 
båtforening som er knyttet til KNBF og som er registrert i 

Frivillighetsregisteret. 
 

§3 Personvern 

 Båtforeningen registrerer følgende personopplysninger om sine medlemmer: Navn, 

adresse, mobilnummer, epost-adresse og båtplass, og deler disse person-

opplysningene med eksterne firma/organisasjoner. Dette gjøres for at båtforeningen 

skal kunne bruke web-baserte havneadministrasjons og medlemssystem, slik at 

medlemmer og forening kan dra nytte av disse. Visst det ikke er ønskelig at 

personopplysninger deles, må dette meldes skriftlig ifra til båtforeningens styre. 

 



§ 4: Medlemmer betaler årskontingent til foreningen etter vedtak av 

årsmøtet. Kontingenten skal betales forskuddsvis. (Medlemmer som 
skylder kontingent for ett år strykes som medlem) 

 

 
§ 5: Medlemskap gir rett til disponering av en båtplass. Tildelingen av 

båtplass foretas av styret etter søknadsansenitet. For hver båtplass 
skal det betales et innskudd ved tildeling, samt en årlig avgift. 

Innskuddets og avgiftens størrelse fastsettes av hvert ordinære 
årsmøte med etterfølgende kalenderår. 

 Innskyters rettigheter og plikter bekreftes skriftlig av styret når 
innskuddet er betalt. For sent innbetalt kontingent og årlig avgift skal 

belastes med straffegebyr ved neste års avgifter. Størrelsen 
fastsettes av årsmøtet. 

 
Etter 1 – ett års misligholdelse av kontingent og avgifter, blir båtplass 

løst ut av foreningen, med fratrekk av skyldig beløp med tillegg av 
renter, deretter strykes medlemskapet.  

Oppsigelse av båtplass må skje med minst 3 – tre måneders varsel. 

 
Medlemskap og båtplass kan bare overføres rett opp og ned i ”stige” 

eller til ektefelle/samboer. Skriftlig dokumentasjon skal fremlegges 
styret. 

Fremleie skal skje gjennom og godkjennes av styret. 
Ved innløsning får tidligere innskyter oppgjør fra foreningen når ny 

innskyter har betalt innskuddet. Tidligere innskyter får tilbakebetalt 
innskudd med fratrekk av eventuell kostnad for utbedring av 

manglende vedlikehold som innskyteren er ansvarlig for. Ny innskyter 
betaler et administrasjonsgebyr, fastsatt av årsmøtet. 

 
 

§ 6: ÅRSMØTET er foreningens øverste myndighet, og skal bestå av 
godkjente medlemmer av foreningen. Ordinært årsmøte skal 

avholdes innen 15. mars hvert år, og innkalles med minst 14 dagers 

varsel. Innkalling skal skje ved oppslag og kunngjøring i minst en 
alminnelig lest lokalavis. 

 ÅRSMØTET skal behandle: 
- styrets årsmelding for siste år 

- lagets reviderte regnskap 
- valg av styremedlemmer, varamedlemmer, valgnemnd og 2 

revisorer 
- fastsettelse av medlemskontingent for etterfølgende kalenderår 

- fastsettelse av innskudd og årsavgift pr. båtplass for etterfølgende 
kalenderår. 

- forslag og saker lagt fram av styret 
 

Forslag til årsmøtesaker må fremmes skriftlig minst 7 dager før 
årsmøtet.  

 

Styremedlemmer og revisorer kan etter 2 års sammenhengende 
tjenestetid nekte gjenvalg i så lang tid som de har tjenestegjort. 



Alle saker med unntak av vedtektsendringer avgjøres med alminnelig 

flertall av avgitte stemmer. For vedtektsendringer kreves 2/3 flertall. 
Ved valg kreves flertall av avgitte stemmer: Oppnås ikke flertall ved 

første gangs avstemming, skal det foretas bundet omvalg mellom de 

to kandidatene som har flest stemmer: Ved stemmelikhet foretas 
loddtrekning. 

MEDLEMSMØTE eller EKSTRAORDINÆRT ÅRSMØTE kan sammenkalles 
når styret finner det nødvendig eller når minst 1/5 av foreningens 

medlemmer fremmer krav om det. Innkalling skjer tilsvarende 
ordinært årsmøte. 

 
§ 7 Foreningens daglige virksomhet ledes av et STYRE valgt av årsmøtet, 

på 7 medlemmer, med tillegg av 3 varamedlemmer. 
 Leder velges av årsmøtet ved særskilt valg, og velges for 1 år. 

Styrets øvrige medlemmer og varamedlemmer velges for 2 år, med 
slik inndeling at halve styret er på valg hvert år. Styret velger selv sin 

nestleder, kasserer og sekretær. 
 Styret avholder møte når leder eller minst halvparten av styret 

ønsker det. Styret er vedtaksfør når minst halvparten av styret er 

tilstede, og alle saker avgjøres med alminnelig flertall. 
 

 Styret skal: 
- Forestå ansvaret for utbygging og drift av foreningens småbåthavn 

med tilhørende fellesanlegg på Tornes i samsvar med foreningens 
vedtekter og vedtak fattet av årsmøtet. 

- Ha ansvaret for nødvendig tilsyn med havneanlegget og tilhørende 
fellesanlegg 

- Forvalte foreningens økonomiske midler i samsvar med intensjoner 
og årsmøtevedtak, samt sørge for forsvarlig regnskapsførsel. 

- Ivareta foreningens interesser på best måte. 
 

§8: Årsmelding og regnskap skal følge kalenderåret. 
 

§9: Enhver ferdsel i og bruk av hamna med dens tilhørende anlegg skal 

skje i samsvar med de til enhver gjeldende ordens – og havneregler 
fastsatt av årsmøtet. 

 
§10: Ved manglende, pålagt vedlikehold, i henhold til gjeldende ordens og 

havnereglement, innen gitte tidsfrister, har styret myndighet til å 
sette ut dette arbeidet til kommersielle aktører/dugnad, der dette blir 

fakturert båtplassens innskyter.  
 

§11: Vedtak om OPPLØSNING av foreningen kan første gang bare omfattes 
av et ordinært årsmøte, og krever 2/3 flertall. Slik vedtak er ikke 

gyldig når mindre enn halvparten av medlemmene deltar i 
avstemmingen. Møter ikke så mange, kan spørsmålet avgjøres på 

neste årsmøte eventuelt ekstraordinært årsmøte. 
  Det siste valgte styre skal fungere som avviklingsstyre. 

Foreningens eiendeler og rettigheter skal overføres til, eller fordeles 

mellom en eller flere lokale foreninger med samme liknende 
allmennyttige formål, til benyttelse ved oppnåelse av slike formål, 

etter årsmøtets nærmere bestemmelse. Finnes det ved oppløsningen 



ingen aktuell eller villig mottaker, skal klubbens eiendeler tilføres 

samme eller liknende formål etter nærmere bestemmelse av KNBF. 
Foreningens eiendeler eller rettigheter kan i intet tilfelle tilfalle eller 

utdeles til foreningens medlemmer elle andre enkeltpersoner. 


