
 
 

 

VEDTEKTER 
 

 
 

HAMAR BÅTFORENING 
 

 
 
 
 
 

§1 NAVN 

stiftet 7. februar 1961 

Revidert siste gang på årsmøtet 28. mars 2019. 

Foreningens navn er Hamar Båtforening. 
 

 
§2 LEDELSE 
Foreningens høyeste organ er årsmøtet. I perioden mellom årsmøtene ledes foreningen 

av et styre valgt av årsmøtet. 

Formannen eller to styremedlemmer sammen forplikter foreningen. 
 

 
§3 FORMÅL 
Hamar Båtforening er en sammenslutning av båteiere og andre interesserte. 

Foreningens formål er å arbeide for: 
 

a) å utvikle båt og båtliv som en positiv aktivitet 
 

b) å utvikle og ivareta båthavner og opplagsplasser 

c) å ivareta båteiernes interesser i saker som vedrører dem 
 

d) å iverksette årsmøtets vedtak, samt ha ansvar for den daglige driften av 

foreningen, herunder innkreving av kontingent, havneavgift og eventuelle andre 

avgifter. 
 

 
§4 ÅRSMØTE 
Årsmøte avholdes hvert år innen 1. april og innkalles med minst 14 dagers varsel. 

 

Sammen med årsmøteinnkalling skal årsberetning, revidert regnskap, budsjett og 

forslag til endring av kontingent og avgifter vedlegges. Viktige større saker som skal 

behandles på årsmøtet skal inntas i årsmøteinnkallingen. 

 
Innkalling sendes pr. SMS eller e-post til hvert enkelt medlem med henvisning til 

Hamar Båtforening sin hjemmeside hvor fullstendig innkalling med vedlegg er 

tilkjennegjort. 

 
Innkomne saker etter §4 som skal behandles på årsmøtet, legges ut på Hamar 

Båtforening sin hjemmeside senest 3 dager før årsmøte. 
 

Alle medlemmer som har betalt kontingent ved siste årsskifte, har stemmerett og er 

valgbare til verv. 

Saker som skal behandles på årsmøtet, må være styret i hende senest 8 dager før 

møtet. Ingen andre saker enn de lovbestemte kan behandles på årsmøtet. 



Årsmøtesaker avgjøres med simpelt flertall. Allikevel krever vedtektsendringer 2/3 

flertall, regnet av årsmøterepresentantene. Ingen kan la seg representere ved fullmakt, 

unntatt er ektefelle/samboer. 
 

Årsmøte har følgende dagsorden: 
 

1. Åpning. Godkjenning av innkalling, valg av møteleder og referent. 

2. Årsberetning 
 

3. Fastsettelse av kontingent, havneavgifter og eventuelle andre avgifter 
 

4. Revidert regnskap og budsjett 

5. Innkomne saker 
 

6. Valg av: 

a) styre etter vedtektenes §5. 

b) arrangements- og uthavnkomité på 4 medlemmer for 2 år, slik at det velges 

2 nye hvert år. Komiteen bør være representert med medlemmer fra begge havner. 

c) valgkomité på 3 medlemmer, slik at lederen går ut, og det velges et nytt 

medlem hvert år. 

 
Alle valg gjelder for hele valgperioden. 

 

Årsmøtereferat legges ut på Hamar Båtforening sin hjemmeside senest en uke etter 

avholdt årsmøte og melding om dette sendes på e-post til de medlemmer som har 

registrert sin e-post adresse hos foreningen. 
 
 
 

 
§ 5 VALG 
Valg på årsmøte foregår slik: 

a) Formannen velges for ett år 
 

b) Valg av 6 styremedlemmer for 2 år, slik at halvparten velges annethvert år. 

Styret konstituerer seg selv. 

c) Valg av 2 revisorer for 2 år, slik at en velges annethvert år. 

d)  Valg av 1 vararepresentant til styret for 2 år. 

 
Styret skal så langt det er mulig bestå av medlemmer fra begge havner. 

 
 
 

 
§6 EKSTRAORDINÆRT ÅRSMØTE 
Ekstraordinært årsmøte kan innkalles av styret eller 25 % av medlemmene. 

Ekstraordinært årsmøte kan bare behandle de sakene som er årsaken til innkallingen. 

Innkallingen skal skje med minst 14 dagers varsel. Så langt det passer gjelder 

vedtektenes §4 - årsmøte. 
 

 
§7 BORTVISNING OG EKSKLUSJON 
Styret har rett til å bortvise medlemmer hvis det foregår uvettig båtbruk i eller i 

nærheten av havnene eller innenfor merkede badeplasser, eller ved brudd på 

vedtektene. Ved grove brudd på vedtektene kan dette gjøres uten forutgående advarsel. 



Styret har rett til å påpeke endringer av båtplassenes bredde og bortvise medlemmer 

som gjør slike endringer. Båter kan pålegges fjernet fra havnene i vinterhalvåret. 
 

Ved gjentakelser av brudd på vedtektene kan styret ekskludere medlemmer. 

Styrets avgjørelse kan ankes til årsmøtet. Det vises for øvrig til havnereglementet. 

 
 

§8 SALG/UTLEIE AV BÅTPLASS 
Alt kjøp, salg og utleie av båtplasser skal formidles gjennom Hamar Båtforening. 

 

En båtplasseier kan gjennom Hamar Båtforening leie bort plassen i 1år om gangen. 

Leietakeren må være medlem av Hamar Båtforening og signere en leiekontrakt før 

aktuell plass kan tas i bruk. 

Ønsker eieren plassen omsatt, vil innestående beløp tilbakebetales eieren når plassen 

er solgt. 
 

 
§9 KONTINGENT OG AVGIFTER 
Styret skal innkreve kontingent og avgifter forskuddsvis av medlemmene. Årsmøtet 

fastsetter størrelsen på disse for ett år av gangen. 

Medlemmer som skylder kontingent og/eller avgifter for men enn 3 mndr. skal strykes 

og eventuelle innskudd , med fradrag av det som skyldes, blir tilbakebetalt når plassen 

er solgt. 
 

Båtplassinnskudd indeksreguleres ikke. 
 

I tillegg til innbetaling av kontingent og avgifter, plikter hvert medlem som disponerer 

en båtplass å stille opp på dugnad. Minimum 3 timer dugnad pr. medlem pr. år. De 

som ikke stiller på dugnad, vil bli fakturert med kr 600,- slik at foreningen kan leie inn 

annen kvalifisert bistand. 
 

 
§10 OPPLØSNING 

Oppløsning av foreningen må fattes av ordinært årsmøte og med 2/3 flertall regnet av 

årsmøterepresentantene. I tilfelle oppløsning bestemmer daværende årsmøte hvordan 

foreningens eiendeler og andre aktiva skal disponeres. 


