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Ballangen Båtforening
I. avn og formål

§1
Foreningens navn er Ballangen Båtforening og dens initialer er B.B.F.
§2
Ballangen Båtforenings formål er
•
•
•
•
•

på beste og billigste måte å skaffe havneplass, vinteropplag og føre tilsyn for
medlemmenes båter og lette medlemmenes adgang til å holde båt
utbre kjennskap til lokalsamfunnet ved turer og felles arrangementer
bekjempe forurensing av sjø og strender
utbre kunnskap om sjøvett og båtmatriell
samarbeide med lokale myndigheter for å løse felles oppgaver

§3
Medlemmenes båter skal være registrert og merket i henhold til gjeldende forskrifter

II. Medlemskap
§ 4.
Som medlem av Ballangen Båtforening kan styret oppta enhver som er eier av båt eller er
interessert i å arbeide for B.B.F. s formål. Medlemskapet følger kalenderåret. Utmelding skal
skje skriftlig og være styret i hende innen årets utgang,
§5
Medlemmer som med sin oppførsel vekker anstøt og forargelse, virker til skade for
foreningen, misbruker foreningens merker, logo eller flagg, kan av styret., etter gitt advarsel,
ekskluderes.
Eksklusjon kan innankes for årsmøtet.

III. Kontingent
§6
Årskontingenten følger kalenderåret, og den må være betalt innen 15. mai. Ved purring av
kontingent tilkommer purregebyr. Overskrides fristen kan styret etter gitt varsel stryke
vedkommende som medlem.
§7
Kontingent og gebyrer fastsettes av årsmøtet med alminnelig flertall.
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IV. Foreningens organer
§8
Ballangen Båtforenings administrative organer er:
1. årsmøtet
2. styret
3. faste komiteer
§9
Årsmøtet er foreningens øverste myndighet, og avholdes hvert år innen utgangen av mars
måned.
Medlemmene innkalles i mail/brev/sms senest 3 uker før møtedato , med angivelse av hvilke
saker som står på dagsorden.
§ 10
Saker som ønskes behandlet på årsmøtet må være styret i hende innen 1 uker før årsmøtet.
Det ordinære årsmøtet skal behandle følgende saker:
1.
2.
3.
4.
5.

Styrets beretning
regnskap og revisjonsberetning
fastsette kontingent og gebyrer
innkomne forslag
Valg av
• leder
• nestleder
• sekretær
• forretningsfører (kasserer)
• 3 styremedlemmer
• 2 varamedlemmer

Leder velges for 1 (et) år av gangen. Øvrige styremedlemmer velges for 2 (to) år av gangen.
Valgene skjer slik at 3 styremedlemmer trer ut hvert år.
Varamedlemmer velges for 1 (et) år.
•
•
•

valgkomite på 3 medlemmer velges for 2(to) år av gangen. Ett og to medlemmer går
ut annenhvertår.
revisor velges hvert år.
andre komiteer, utvalg og representanter velges av styret for 1 (ett) år.

Årsmøtet ledes av en dirigent og protokolleres av en sekretær. Disse velges av årsmøtet.
Det velges to medlemmer til å undertegne protokollen.
Kun medlemmer som har betalt kontingent har stemmerett.
Årsmøtet er beslutningsdyktig når det er innkalt i overensstemmelse med § 9.
Vedtak gjøres med simpelt flertall.
Ved stemmelikhet avgjør dirigentens dobbeltstemme utfallet.
For å bli valgt må kandidaten ha minst halvparten av de avgitte stemmer. Hvis ikke, holdes
bundet omvalg mellom de kandidater som har oppnådd flest antall stemmer.
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Ved vedtektsendringer kreves 2/3 flertall av de frammøtte.
Valg av styret skal foregå skriftlig hvis noen forlanger det.
Alle medlemmene har plikt til å motta valg, men kan frabe seg valg for like lang tid som
vedkommende har fungert.
Valgkomiteen legger fram forslag til styret innen 2 uker før årsmøtet.
§ 11
Ballangen Båtforening ledes av et styre som består av leder, nestleder, forretningsfører
(kasserer), sekretær og 3 styremedlemmer. Varamedlemmer innkalles etter behov.
§ 12
Styret har den administrative myndighet og representerer foreningen utad.
Styret besørger den daglige forretningsdrift.
Styret sammenkaller til møte og ivaretar foreningens økonomiske interesser.
Styret bestemmer i samarbeid med de arrangerende komiteer, når og hvor og innen hvilke
rammer de forskjellige arrangementer i foreningens regi skal holdes.
Styret holder møte så ofte det finner dette nødvendig og skal legge fram for det ordinære
årsmøtet beretning om foreningens virksomhet. Samtidig skal revidert regnskap legges ved.
Styret er beslutningsdyktig når leder/nestleder og 3 styremedlemmer er tilstede.
Lederen eller to av styrets øvrige medlemmer forplikter foreningen med sine underskrifter
like ovenfor tredjemann.

V. Ekstraordinært årsmøte
§ 13
Styret kan, når det finner det nødvendig, og skal når minst en femtedel av medlemmene
forlanger det med skriftlig angivelse av hvilke saker som ønskes behandlet, innkalle til
ekstraordinært årsmøte.

VI. Diverse.
§ 14.
Foreningens standard er en vimpel , med lys blåfarget bunn med hvit bord og anker, og med
initialene B.B.F.
Vimpelen føres i flaggseil eller mastetopp.
§ 15
Ballangen Båtforening er medlem av Kongelig Norsk Motorbåt forbund, KNMF.
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§ 16
Oppløsning av Ballangen Båtforening kan kun skje med vedtak på ordinært årsmøte eter at
saken har vært utsendt til medlemmene med innkalling.
Vedtak om oppløsning må ha minst 2/3 flertall og minst 3/4 av foreningens medlemmer må
være til stede, eller ha avgitt skriftlig votum til styret.
Foreningens aktiva disponeres av årsmøtet med alminnelig flertall etter innstilling fra det
sittende styre.
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