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1. FORENINGENS NAVN
Foreningens navn er Lakseberget Båtforening
2. FORMÅL
Foreningens formål er å eie/leie brygger, bøyer, bygninger, teknisk utstyr samt landareale med sikte på drift av havna på en slik måte
at medlemmenes interesser med hensyn til pris, service og trivsel blir tilgodesett. Foreningens drift skal ikke ha som formål å drive
forretning med sikte på å oppnå overskudd utover det som er nødvendig for å nå ovennevnte målsetninger.
Som undergrupper i foreningen kan opprettes seilergruppe, motorbåtgruppe o.l. Seilergruppas idrettslige aktiviteter skal være
underlagt basislovene i Norges Idrettsforbund.
3. HVEM KAN BLI MEDLEM
Som medlem av foreningen er automatisk enhver som eier rettighetsbrev eller leier båtplass av LBF. Oppsittere og fremleiere kan også
etter søknad til styret innvilges medlemskap Det er kun tillatt med personlig medlemskap, minstealderen for medlemskap er 18 år,
men Styret kan i spesielle tilfelle gi dispensasjon fra minstealderen. Det vil si at firmaer og organisasjoner ikke kan være
rettighetshavere.
Utmelding må skje skriftlig til Styret innen 31.desember for å bli fritatt for kontingent. Det samme gjelder leieforhold av LBF’s
båtplasser. Hvis ikke må kontingent og leie betales for kommende sesong. Adgang til foreningens møter og arrangementer har kun
medlemmer som har betalt kontingent i samsvar med foreningens lover.
Kun innehavere av rettighetsbrev skal ha stemmerett i saker som behandler økonomi, drift og vedlikehold i båthavna og kunne velges
inn i de styrende organer.
4. ÅRSMØTET
Årsmøtet er foreningens høyeste myndighet. Årsmøtet organiserer foreningens virksomhet slik det finner det hensiktsmessig.
Årsmøtet holdes innen utgangen av mars. Innkalling til årsmøtet bilagt saksdokumenter vil bli lagt ut på vår hjemmeside minst 14
dager før årsmøtet. Hvis medlemmer ønsker innkalling med papirer tilsendt på mail eller pr post må styret underrettes om dette. Det
kan gjøres via post eller pr mail. Frist for melding er 1.februar.
Årsmøtet behandler følgende saker:
1.
2.
3.
4.
5
6.
7.
8.
9.
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Konstituering
Årsberetninger
Regnskap i revidert stand
Fastsettelse av kontingenter, havneleie og pris for rettighetsbrev
Saker fremmet av Styret eller av medlemmer
Budsjett for kommende år
Valg av styre
Valg av revisor. Velges for 1 år av gangen
Valg av aktivitetskomite
Valg av valgkomite på 3 medlemmer med 1 varamann
Valgkomiteen velger selv sin formann. Valgperiode 1 år

Årsmøtet kan bare behandle saker som er oppført på sakslisten.
Saker som ønskes tatt opp av årsmøtet skal være Styret skriftlig ihende innen 1. februar. Også slike saker skal være nevnt i
innkallingen.
Saker av presserende karakter sendt Styret etter tidsfristen kan Styret vedta å behandle på årsmøtet. Forslag til lovendring kan ikke gis
slik dispensasjon.
Ved valg og alminnelige beslutninger gjelder simpelt flertall. Oppstår det stemmelikhet gjør møtelederens stemme utslaget.
Medlemmene kan avgi stemmer med inntil 3 fullmakter. Husstandsmedlemmer kan representere hverandre.
Til lovendring kreves at 2/3 av de fremmøtte medlemmene stemmer for. Formålsparagrafen kan imidlertid kun forandres hvis 2/3 av
foreningens medlemmer stemmer for.
Årsmøtet er beslutningsdyktig når det er lovlig innkalt.

5. VALG
Årsmøtet velger et styre på 5 medlemmer samt 2 vararepresentanter etter innstilling fra fra valgkomiteen og eventuelle benkeforslag.
Valgkomiteen innstiller på formannen som velges av årsmøtet. Samtlige velges for to år av gangen. Tre, henholdsvis 2 er på valg hver
2. år.
6. EKSTRAORDINÆRT ÅRSMØTE
Ekstraordinært årsmøte avholdes når Styret finner det nødvendig, eller når minst 10% av medlemmene krever det. Innkallingen skal
skje skriftlig minst 8 dager før møtedagen. Ekstraordinært årsmøte kan bare behandle de saker som foranlediget innkallingen.
7. KONTINGENT
Kontingent, havneleie og pris på rettighetsbrev foreslås av Styret og vedtas av Årsmøtet. Medlemmene plikter å betale den til enhver
tid gjeldende kontingent og havneleie før båtplassen tas i bruk. Overholdes ikke dette av medlemmet, kan båten fjernes. Kontingent og
årsleie kreves inn samtidig. Blir ikke leien betalt innen fristens utløp, kan Styret innløse rettighetsbrevet for å dekke inn leien; jfr.
Havnereglementets § 2.
Styret kan være behjelpelig med fremleie og salg av rettighetsbrev.
8. HAVNEREGLEMENT
Det enkelte medlem er gjennom sitt medlemskap bundet av det havnereglement som gjelder for havna.
9. STYRET
Styret består av 5 medlemmer: Formann, viseformann, økonomiansvarlig, havnesjef og ett styremedlem. Bortsett fra formannen, som
er valgt på årsmøtet, konstituerer styret seg selv. Forretningsfører møter på styremøtene og virker som sekretær. Styremøtene avholdes
så ofte som formannen finner det nødvendig, eller når minst 2 av de øvrige styremedlemmene forlanger det. Styret er
beslutningsdyktig når minst tre medlemmer møter etter forutgående varsel til alle styremedlemmer. Styret peker ut kontaktpersoner til
de organisasjoner o.l. som LBF er medlem av.
10. VAKTTJENESTE
Årsmøtet beslutter hvilken vakttjeneste som skal gjelde for kommende år. Hvis Årsmøtet beslutter medlemsvakt, plikter
rettighetshavere og leietakere å gå vakt i samsvar med oppsatt vaktliste. Oppførte vakter som ikke møter, ilegges gebyr fastsatt av
årsmøtet. Dersom båtplassen er leid ut av rettighetshaver svarer han solidarisk for straffegebyret. Alle medlemmer plikter å gå vakter.
Vaktpliktige må selv holde seg orientert om sine vakter og plikter om nødvendig selv å skaffe stedfortreder over 18 år. Vaktlisten skal
ligge utlagt i vaktboden fra 1. mai hvert år.
11. AKTIVITETSKOMITE
Aktivitetskomiteen ble enstemmig vedtatt nedlagt på Årsmøtet 2014.
12. FBB
Lakseberget Båtforening er medlem av Fellesutvalget for Båtforeningene i Bærum (FBB) og er bundet av dette organs vedtekter og
lover slik de til enhver tid lyder.
13. GODTGJØRELSE
Årsmøtet kan bevilge ekstraordinær godtgjørelse for arbeid i foreningens interesse. Godtgjørelse til styremedlemmene fastsettes av
Årsmøtet i ettertid. Annen godtgjørelse godkjennes av Styret.
Styret tilsetter forretningsfører og fastsetter honorar.
14. EKSKLUSJON
1. Sanksjoner vedtatt av Styret kan ankes inn for Årsmøtet. Styret plikter å informere medlemmet om dette. Anken har oppsettende
virkning.
2. Ekskludert eller utmeldt medlem har ikke krav på midler fra foreningens verdier eller kasse utenom innløsning av rettighetsbrev,
etter fradrag av eventuell gjeld til foreningen.
15. FORENINGENS OPPLØSNING
Kommer det frem forslag om oppløsning av foreningen, må dette legges frem for Årsmøtet. Til oppløsning kreves tilslutning fra 4/5
av de møtende rettighetshavere når minst 2/3 av rettighetshaverne er møtt frem. Blir foreningen oppløst, treffes ved alminnelig
stemmeflertall bestemmelse om anvendelse av foreningens midler.
16. INVESTERINGSFOND (Lovendring vedtatt på Årsmøtet 2008)
Pr. 31.12.08. opprettes en investeringskonto. Kontoen skal være betryggende sikret, enten som høyrentekonto eller likviditetsfond i
solid bank. Hvis LBF ved utgangen av 2008 har likviditet utover den reserve som trenges til løpende drift, overføres denne til kontoen.
Fra-og-med 2009 overføres hvert år minst NOK 800 000.- til kontoen i tillegg til akkumulerte renter.
Denne kontoen kan bare disponeres i forbindelse med investeringer i nye brygger, og bare etter Årsmøtets forhåndsgodkjennelse.
For å sikre at disse forutsetninger blir fulgt, velger Årsmøtet 2 tillitsperoner som sammen med Styrets formann og forretningsfører må
medundertegne for å disponere kontoen.Tillitspersonene velges for 2 år av gangen.

