
Solfjellsjøen Båtforening vedtekter. 

§ 1 Navn 
Foreningens navn er Solfjellsjøen Båtforening (SBF) 

§ 2 Foreningens formål 
Er å skaffe hensiktsmessig havneplass for medlemmenes båter, ivareta medlemmenes båtinteresse, samt å virke for 
godt sjøvett. 

§ 3 Medlemskap 
SBF kan ta opp som medlem enhver person som er eier av båt eller er interessert i å ta del i foreningens aktiviteter. 
Styret med formann avgjør til enhver tid hvem som får kjøpe ledig båtplass. Medlemmene i SBF er automatisk 
medlemmer i KNMF. 

§ 4 Styret 
Styret består av: Leder, nestleder, sekretær, kasserer og en aktivitetsleder. Samtlige styremedlemmer velges på 
årsmøte for to år av gangen. Alle møter ledes av leder, eller hvis han eller hun er forhindret fra å møte trer nestleder 
inn. Styret er beslutningsdyktig når minst tre medlemmer er tilstede. I stemmelikhet gjør leders dobbeltstemme utslag. 
Styret kan også avgjøre mindre viktige saker per telefonkontakt. 

§ 5 Styrets oppgaver 
Styret har den daglige ledelse for å ivareta foreningens interesser. Styret holdes så ofte leder eller to styremedlemmer 
finner det nødvendig. Styret innkaller til årsmøte, medlemsmøter og andre sammenkomster eller arrangement. 

§ 6 Årsmøte 
Foreningens høyeste myndighet er årsmøtet. Årsmøte holdes hvert år innen utgangen av februar og innkallelse skjer 
med minst to ukers varsel. 

Årsmøtet skal behandle: 
1. Årsberetning 

2. Revidert regnskap 

3. Budsjett 

4. Fastsettelse av kontingent og avgifter 

5. Vedtektsendringer og godkjennelse av reglement 

6. Forslag fra styret eller forslag innlevert styret innen en uke før årsmøtet 

7. Valg 

Årsmøtet er beslutningsdyktig når de fremmøtte har godtatt møtet. Årsmøtets beslutning tas med simpelt flertall. 

§ 7 Gjestende båter 
Kan benytte SBFs fasiliteter mot en døgnavgift som bestemmes på årsmøtet.  

§ 8 Generelle regler 
1. Fremleie av båtplass er ikke tillatt. Unntaket er foreldre – barn. 

2. Ved arv kan båtplass som hovedregel overdras til ektefelle / samboer eller barn.  

3. Alle båter på fast plass skal være fortøyd forskriftsmessig med fjæravlastning og være forsikret. 

4. Ved overtredelse av havnereglement skal leder eller en fra styret påtale forholdet til angjeldende leietaker / eier 
med rimelig frist til å bringe saken i orden. Dersom dette ikke blir etterkommet, skal forholdet bringes frem for 
styret. Med dette underrettes medlemmet om absolutt siste frist for å bringe forholdet i orden og at fartøyet, i fall 
fristen ikke blir overholdt, blir fjernet / satt på land for eiers regning og at plassen eventuelt blir solgt. Oppgjør for 
salg av plass gjøres med fratrekk av skyldig beløp til SBF og nedskriving. 

5. Styret har rett til å omdisponere båtplassene i foreningen. Ingen har krav på å ha «fast plass». 

6. Ingen medlemmer har krav på båtplass til båt større enn 34 fot. Ved kjøp av større båt enn 34 fot, skal styret 
kontaktes først for å avklare om det er mulig å tilby båtplass til medlemmet. Styret vurderer muligheten for 
medlemmet ved forespørsel. 
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7. Båtplassens verdi nedskrives med 2000 kr årlig og gjeldende dato er 1.januar årlig. Første nedskriving blir 
1.1.2018. For medlemmer som yter kapitalstøtte til nytt betongkai (2000kr) nedskrives båtplassen deres til kr 
7000. For resten nedskrives båtplass til kr 5000. 

8. Årsleie for båtplass koster fra 2018 kr 1100 per breddemeter.  

9. Kjøp av båtplass (bredde meter og meter utligger) 

Bredde på båtplass regnes fra senter til senter på spreder/utligger. 

§ 9 Dugnadsordning 
Medlemmene kan pålegges dugnad. Subsidiært kan medlemmet betale 500 kroner for manglende dugnad. Styret gis 
fullmakt til å avgjøre hvor mye dugnad som pålegges medlemmene hvert år. Pensjonister og uføre kan ikke pålegges 
dugnad, men oppfordres til å stille opp for SBF. Båtforeningen stiller krav om at hvert medlem utfører enkelt 
vedlikehold og rengjøring ved behov på og rundt sin båtplass.  

§ 10 Eksklusjon 
Medlemmer som ikke retter seg etter foreningens lover og bestemmelser, eller ved sin fremferd vekker anstøt, kan gis 
advarsel. Dette gjelder også hvis medlemmer ikke overholder betalingsfristen til foreningen. Ved gjentatte eller grove 
forseelser kan vedkommende, etter advarsel fra styret, ekskluderes for kortere eller lengre tid. Styrets avgjørelse er 
vedtak. 

§ 11 Oppløsning 
Oppløsning kan bare besluttes på ordinært årsmøte med minst 2/3 flertall. Minst ¾ av foreningens medlemmer må 
være tilstede. Dersom foreningen oppløses, disponerer årsmøtet over foreningens aktiva.

Bredde meter 8 m bosatt 10 m bosatt 8 m ikke bosatt 10 m Ikke bosatt

3 15000 22000

3,5 15000 22000

4 15000 22000

4,5 30000 45000

5 30000 45000
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