VEDTEKTER FOR NORDFOLD BÅTFORENING
I Navn og formål.
§1 Foreningens navn er NORDFOLD BÅTFORENING og dens initialer er NBF. Foreningen er tilsluttet
Kongelig Norsk Båtforbund (KNBF), region Nordland. Foreningens hjemsted er Nordfold i Steigen
kommune.
§2 NBF sitt formål er å fremme båtkultur og båtlivets interesser. Foreningen er ansvarlig for drift og
vedlikehold av foreningens flytebrygger, slip og Båtbua. NBF skal ivareta sine medlemmers
interesser ved offentlige og private reguleringer. Foreningen skal ivareta medlemmenes og
allmenhetens bruk av fjord og kystområdene som rekreasjonsområde og til annen privat
fritidsbasert utnyttelse.
II Medlemskap.
§3 Som medlem kan opptas enhver båtinteressert som vil arbeide for foreningens formål, og som
aksepterer foreningens vedtekter. Vedtektene ansees som akseptert ved betaling av kontingent.
Medlemskapet følger kalenderåret. Utmelding må skje skriftlig og være styret i hende innen
årets utgang.
§4 Medlem som ved sin oppførsel vekker anstøt og forargelse, virker til skade for foreningen, kan
av styret, etter gitt varsel, ekskluderes. Eksklusjonen kan innankes for årsmøtet.
III Tildeling av båtplasser
§5 Båtplasser blir fordelt etter følgende tildelingskriterier:
1. Aktive fiskere som har medlemskap i foreningen, skal ha fortrinnsrett
2. Medlemmer i båtforeningen med bostedsadresse i Nordfold og omegn.
3. Ansiennitet, fra medlemmet betalte kontingent første gangen.
IV Kontingent.
§6 Årskontingenten/bryggeleia følger kalenderåret. Betalingsforfall skal angis på faktura. Oversittes
fristen, kan styret, etter gitt varsel, stryke vedkommende som medlem og avvikle båtplassen.
§8 Kontingenten fastsettes av årsmøtet med alminnelig flertall.
V Foreningens organer.
§9 Nordfold Båtforenings administrative organer er:
1. Årsmøtet.
2. Styret.
3. Faste komiteer.
§10 Årsmøtet er foreningens øverste organ og avholdes hvert år innen utgangen av april. Innkalling
til Årsmøte legges ut på hjemmesiden og Facebook, samt oppslag på Coop Nordfold og Båtbua
med minimum 14 dagers varsel, og med angivelse av hvilke saker som står på dagsorden.
Saker som ønskes behandlet på årsmøtet, må være styret i hende senest innen to uker før
årsmøtet. Innkalling med varsel om frist for innlevering av saker skal kunngjøres senest en
måned før årsmøtet.
Det ordinære årsmøtet skal behandle:
1. Styrets beretning
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2. Revidert regnskap
3. Fastsettelse av kontingenter og bryggeavgifter
a. Medlemskontingent
b. Bryggeavgift kort- og langtidsleie
c. Leie av slip
d. Leie av Båtbua kort- og langtidsleie
e. Leie av dusj og vaskerom
f. Dugnadsavgift
4. Innkomne forslag
5. Vedtektsendringer og godkjennelse av reglement
6. Valg
Årsmøtet ledes av en dirigent og protokolleres av en sekretær. Disse to velges på årsmøtet.
Årsmøtet er beslutningsdyktig når det er innkalt på lovlig vis og godkjent av de frammøtte.
Årsmøtets beslutninger tas med simpelt flertall, dersom ikke annet er bestemt. I tilfelle
stemmelikhet avgjør dirigentens dobbeltstemme utfallet.
Forslag til endringer av, eller tillegg til, disse vedtekter forelegges årsmøtet gjennom styret. Til
vedtektsendringer kreves det 2/3 flertall av de frammøtte.
Ved stemmelikhet under valgene, avgjøres valget ved loddtrekning. Valg av styret skal foregå
skriftlig hvis noen forlanger det. Alle medlemmer har plikt til å motta valg, men kan frabe seg
valg for like lang tid som vedkommende har fungert.
Bare Årsmøtet kan gjøre vedtak om opptak av lån.
Referat fra møtet gjøres kjent for medlemmene ved oppslag på hjemmesiden, eller annen måte.
§11 Valg
På Årsmøtet velges;
a) Leder,
b) Sekretær,
c) Kasserer,
d) Bryggeansvarlig 1
e) Bryggeansvarlig 2
f) Båtbuansvarlig
g) Slippansvarlig
h) To varamedlemmer
i) To revisorer
j) Andre komiteer, utvalg og representanter
Formann og øvrige styremedlemmene velges for 2 år av gangen, slik at det i oddetallsår velges 4
styremedlemmer (a, d, f og g) og i partallsår velges 3 styremedlemmer (b, c og e).
Varamedlemmer, revisorer og andre representanter velges for ett år om gangen.
§12 Styret
Styret har den administrative myndighet og representerer foreningen utad, besørge alle løpende
forretninger, sammenkaller til møte og ivaretar foreningens økonomiske interesser.
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Styret oppnevner de komiteer og utvalg som er nødvendig for å løse bestemte oppgaver, med
mindre disse oppnevnes på årsmøtet. Styret holder møte så ofte det finner det nødvendig og
skal legge fram for årsmøtet beretning om foreningens virksomhet, samt revidert regnskap.
Styret er beslutningsdyktig når formann og 3 styremedlemmer er til stede.
Leder og ett styremedlem forplikter i fellesskap med sine underskrifter foreningen like overfor
tredjemann.
Ansvarsfordeling.
1. Leder; Styremøter, møteinnkalling, koordinering, søknader og saksbehandling.
2. Kasserer; Regnskapsføring og bokføring ajourføring av medlemslister.
3. Sekretær; , Protokollføring og ajourføring hjemmeside, samt varsle medlemmene om når
de skal ha Lørdagskafé.
4. Bryggeansvarlig 1; Tildeling av båtplasser, drift gjestebrygger, ettersyn og vedlikehold,
informasjon til båtfolk, plassutleie. Oppgavene fordeles imellom de bryggeansvarlige.
5. Bryggeansvarlig 2; Samarbeider med bryggeansvarlig 1.
6. Båtbuansvarlig; Drift, vedlikehold utleie av Båtbua.
7. Slippansvarlig; Båtoppsett, drift og vedlikehold av slipen.
Innkalling til dugnad følger dugnadsreglementet, jf. §17.
VI Ekstraordinært årsmøte.
§13 Styret kan, når det finner det nødvendig, og skal når minst 1/5 av medlemmene forlanger det,
med skriftlig angivelse av hvilke saker som ønskes behandlet, innkalle til ekstraordinært
årsmøte.
VII Båt og havnereglement.
§14 Medlemmenes båter er underlagt NBFs havnereglement.
Når to eller flere personer fra ulike husstander har andel i en båt med båtplass, skal samtlige
eiere (husstander) være medlemmer av foreninga.
For å stå på venteliste for tildeling av båtplass, må man ha betalt kontingent.
Ved arv kan båtplass (innskuddet) som hovedregel overdras til ektefelle/samboer eller
slektninger i rett opp- og eller nedad stigende linje.
Gjestende båter kan benytte gjestebrygge og NBFs fasiliteter mot de til enhver tid gjeldene
avgifter.
§15 Langtidsleie av faste båtplasser.
Fremleie av båtplasser skal gjøres av Nordfold Båtforening. Alle som leier fast båtplass hos NBF
skal betale kontingent og være medlem av foreninga.
Med langtidsleie menes leie fra og med 4. uke.

.
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§16 Daglig tilsyn
Alle medlemmene i Nordfold Båtforening har plikt til å si i fra til en av de to Bryggeansvarlige om
de oppdager feil, eller mangler med foreningens infrastruktur (brygger, fortøyninger, slip, eller
Båtbua).
Bryggeansvarlig 1 og 2 har det tilsyn med brygger, fortøynings- og opplagsplass. De
bryggeansvarlige skal også påse at medlemmene holder seg til gjeldene havnereglement.
VIII Dugnad
§17 Medlemmene er underlagt NBFs dugnadsreglement, se eget vedlegg.
IX Oppløsning av foreningen
§18 Oppløsning av Nordfold Båtforening kan kun skje ved vedtak i ordinært årsmøte, etter at saken
har vært utsendt medlemmene med innkallingen. Vedtak om oppløsning må ha minst 2/3 flertall
og minst 3/4 av foreningens medlemmer må være til stede eller ha avgitt skriftlig melding til
styret. Dersom ikke 3/4 av medlemmene møter ved første innkalling, berammes nytt møte med
innkalling etter vedtektene. Lovlig vedtak om oppløsning fattes da med 2/3 flertall av de
frammøtte medlemmer. Foreningens aktiva disponeres av årsmøtet med alminnelig flertall –
etter innstilling fra det sittende styret.
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