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1.

NAVN

Foreningens navn er Narvik båtforening med initialene N.B.F. Foreningens hjemsted er i Narvik
kommune.

2.

FORMÅL

Foreningens formål er å fremme det individuelle og samlete båtlivs interesser på vegne av
medlemmene og allmennheten, derunder å
a) Virke for etableringen av og forestå driften av fritidsbåthavner
b) Virke for utbredelse av fritidsbåtlivet som rekreasjon og kystkultur
c) Virke for utbredelse av kunnskap om sjøvett, sikkerhet, kystkultur og marint miljøvern
d) Ivareta medlemmenes og allmennhetens interesser og rettigheter til bruk av sjøen og havet
som rekreasjonsområde og til annen privat fritidsbasert utnyttelse
e) Samarbeide med så vel andre private organisasjoner som med offentlige myndigheter til
fremme av båtlivets og båtfolkets interesser
Foreningens formål er ikke-økonomisk og eventuelle overskudd på økonomiske aktiviteter kan i den
utstrekning det ikke avsettes til fremtidig oppfyllelse av foreningens formål, kun disponeres utenfor
foreningen til tilsvarende formål i regi av organisasjon som er registrert i Frivillighetsregisteret.

3.

MEDLEMSKAP

Som medlem kan opptas enhver båtinteressert som vil arbeide for foreningens formål og følge
foreningens vedtak og reglementer. Som støttemedlem kan styret, etter søknad, oppta pensjonister
og personer som tilhører medlemmer av nær familie og som ikke selv har båt.
Medlemskapet følger kalenderåret. Utmeldelse må skje skriftlig og være foreningen i hende innen
årets utgang.
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Medlem som ved sin oppførsel vekker anstøt og forargelse, virker til skade for foreningen, misbruker
foreningens eller forbundets merker eller flagg, kan av styret, etter gitt varsel, ekskluderes.
Eksklusjon kan innankes for årsmøtet. Årsmøtets beslutning er endelig og kan ikke overprøves.
Medlemmer eller andre som har ytet en ekstraordinær innsats for foreningen, kan etter enstemmig
innstilling fra styret, av årsmøtet, innvoteres som æresmedlemmer.

4.

KONTINGENT

Årskontingenten følger kalenderåret. Den forfaller til betaling ved årets begynnelse, og må være
innbetalt innen april måneds utgang. Oversittes fristen, kan styret, etter gitt varsel, stryke
vedkommende som medlem.
Æresmedlemmer betaler ikke kontingent og nyter likevel vanlige medlemsrettigheter.
Kontingent fastsettes av årsmøtet med alminnelig flertall.

5.

FORENINGENS ORGANER

5.1

Årsmøtet

Årsmøtet er foreningens øverste myndighet og avholdes hvert år innen utgangen av april måned.
Medlemmene innkalles med 14 dagers varsel ved avertissement eller skriftlig/elektronisk innkalling
sendt til hvert enkelt medlem. Saksliste skal gjøres tilgjengelig for medlemmene på nærmere angitt
sted.
Saker som ønskes behandlet på årsmøtet, må fremstilles skriftlig og må være styret i hende innen 15.
februar samme år.
Det ordinære årsmøtet skal behandle;
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Styrets årsberetning
Regnskap, fremlagt i revidert stand
Fastsettelse av kontingent
Budsjett
Innkomne forslag
Foreta valg på;
a. Leder
b. Styremedlemmer og varamedlemmer til styret.
Medlemmer av styret velges for to år om gangen og slik at halve styret er på valg hvert år.
c. Valgkomite på 3 medlemmer
d. To revisorer
e. Andre komiteer og tillitsmedlemmer (bryggebaser med varamenn, husstyre, slipp- og
opplagskomite mv.)

Årsmøtet er beslutningsdyktig når det er innkalt i overensstemmende med pkt. 5.1. Vedtak gjøres
med alminnelig flertall med mindre vedtektene bestemmer annerledes. Ved stemmelikhet anses et
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forslag forkastet. For å bli valgt må en kandidat ha minst halvparten av de avgitte stemmer. Hvis ikke,
holdes bundet omvalg mellom de 2 kandidater som har oppnådd flest stemmer.

Styret kan, når det finner det nødvendig, og skal når minst 1/5 av medlemmene forlanger det,
innkalle til ekstraordinært årsmøte (generalforsamling). Innkallingen skjer med 8 dagers varsel og
med angivelse av hvilke saker som står på dagsorden. Medlemmene innkalles med 14 dagers varsel
ved avertissement eller skriftlig/elektronisk innkalling sendt til hvert enkelt medlem. Saksliste skal
gjøres tilgjengelig for medlemmene på nærmere angitt sted. Jfr. for øvrig pkt. 5.1 andre avsnitt hva
angår beslutningsdyktighet.

5.2

Styret

Foreningen ledes av et styre som består av leder og 5 styremedlemmer. Styret velger innen sin midte
nestleder, kasserer og sekretær samt andre tilleggsfunksjoner tillagt det enkelte styremedlem. Styret
har 2 varamedlemmer som innkalles etter behov.
Styret har den administrative myndighet, representerer foreningen utad, besørger alle løpende
forretninger, sammenkaller til møter og ivaretar foreningens økonomi og dens tarv for øvrig. Styret
ansetter og avskjediger foreningens funksjonærer, bestemmer deres lønn og fastsetter de
nødvendige stillingsinstrukser. Styret oppnevner de komiteer og utvalg som er nødvendig for å løse
bestemte oppgaver, med mindre disse velges av årsmøtet. Styret bestemmer i samarbeid med de
arrangerende komiteer når og hvor og innen hvilken ramme de forskjellige arrangementer i
foreningens regi skal avholdes. Styret holder møter så ofte det finner det nødvendig og skal
framlegge for det ordinære årsmøte beretningen om foreningens virksomhet og revidert regnskap.
Styret er beslutningsdyktig når leder/nestleder og minst tre styremedlemmer er til stede.
Lederen og ett styremedlem, utpekt av styret, innehar foreningens rettslige signatur, og forplikter
foreningen i fellesskap.

5.3

Faste komitéer.

Følgende komiteer, som er valgt, sorterer under styret;
1. Havne- og opplagskomité
2. Arrangementskomité
3. Husstyre
4. Materialforvalter
5. Bryggeutvalg (bryggebaser og nestleder)
Komiteene skal innen den 1. mars sende sin årlige rapport til styret som tar rapportene med i sin
årsberetning. Valgkomiteen leverer sin innstilling til årsmøtet gjennom styret.

6.

SÆRLIGE BESTEMMELSER FOR ULIKE DELER AV FORENINGENS
AKTIVITETER
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6.1

Bestemmelser for opplagsplasser.
a) Opplagsplasser skal disponeres for sjødyktige båter i sesongvis jevnlig bruk. båter i ikke
sjødyktig stand, eller båter som ikke har vært benyttet av eieren de siste to år skal, etter
forutgående varsel, vike plass for båt i bruk. Styret kan, dersom særlige grunner taler for det,
dispensere fra denne bestemmelse etter søknad.
b) Nøkler til flytebrygge utleveres mot kvittering (nøkkelbok) mot det til enhver tid gjeldende
nøkkelleie, dog kun til medlemmer med båtplass i brygge.
c) Tvister avgjøres av styret med øyeblikkelig virkning.

6.2

Retningslinjer for havnekomitéen.
a) Havnekomitéen er ansvarlig overfor styret, og skal til daglig utøve foreningens
havnemyndighet og påse at all bruk og ferdsel i småbåthavna og tilliggende område som
omfattes av reglement for småbåthavn, skjer i samsvar med dette.
b) Komitéen skal være bruker av havn behjelpelig med å tilrettelegge fortøyninger etter
bestemmelsene i havnereglementet, samt sørge for at ro og orden opprettholdes i havna.
c) Komitéen skal sørge for at bestemmelser for bruk av havna blir formidlet til brukere muntlig
og ved oppslag, samt at overtredelser av reglementet blir påtalt, og om nødvendig
rapportere til styret.
d) Komitéen skal sørge for at havneanlegget som bestyres av foreningen til enhver tid er intakt
og fungerer etter hensikten, samt holde styret løpende underrettet om forholdene.
e) For slipp og brygger gjelder egne vedtekter. Havnekomitéen består av bryggebasene og
nestformann i styret.

6.3

Retningslinjer for materialforvalter.
a) Materialforvalteren er ansvarlig overfor styret for at alt materiell eiet eller disponert av
foreningen til enhver tid skjøttes på beste måte, er under kontroll og bibringes
nødvendig vedlikehold.
b) Materialforvalteren sørger for at utlån, bruk eller leie av materiell skjer etter
retningslinjer gitt av styret, samt at misligholdelse påtales, rettes opp og om nødvendig
rapporteres til styret.

6.4

Bestemmelser om flytebrygger.
a) Plass i flytebrygge leies ut til medlemmer av NBF mot at leier betaler et innskudd
(tilsvarende rentefritt lån) til båtforeningen. Innskuddet bestemmes blant annet ut i fra
foreningens kostnader ved etablering av flytebrygge og størrelse på denne.
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b) Ved leieforholdets opphør skal båtplassen stilles til båtforeningens disposisjon mot at
innskuddet tilbakebetales til leier når nytt leieforhold er etablert for båtplassen.
c) NBF er ansvarlig for vedlikehold av båtplassen.
d) Det skal nedsettes et utvalg for hver bryggeseksjon (Bryggeutvalg). Bryggeutvalgene skal
ha tilsyn med flytebryggene, fremme forslag, organisere dugnadsarbeid for reparasjoner
og vedlikehold på fellesbrygge og landganger.
e) Alle båter som ligger ved bryggene skal ha synlig merking registrert hos NBF.
f)

Flytebrygger kan i visse situasjoner, for kortere perioder, fremleies etter avtale mellom
bryggeutvalget og båteieren.

g) Båtens for- og akterfortøyning skal avlaste belastningen på rør og landgang.
h) Ved leierens overgang til annen båt, skal det meldes fra til styret om båtstørrelse og
type.
i)

Leieretten til bryggeplass kan, etter søknad til styret, overføres i rett ned/oppadgående
slektslinje.

j)

Det er ikke tillatt å plassere sjekter og annet løsøre på brygger og gangveier.

k) Sjekter, joller mv. må ikke være til hinder for ferdsel i bryggene og ikke fortøyes utenfor
den tildelte plass, dvs. 10 meter største lengde ut fra hovedbrygge. (Med største lengde
menes lengden målt fra ytterste forkant til bakerste bakkant inklusiv davider, joller,
utenbordsmotor, hekkaggregat, baugspyd mv.) Ingen deler av båt må stikke inn over
hovedbrygge.
l)

6.5

Dersom kontingent og forsikring for bryggeplass ikke betales, tross purring, kan
båtforeningen si opp leieforholdet med øyeblikkelig virkning og benytte innskuddet helt
eller delvis til dekning av kravet.

Bestemmelser om brygger for større båter.
a) Bryggehus og tilhørende utstyr bekostes, drives og vedlikeholdes av eierne av disse.
b) Landgang og flytebrygge tilknyttet bryggehusene leies av eierne på samme måte som
omhandlet i pkt. 6.4 om flytebrygger og følger de samme bestemmelser.
c) All ombygging/omdisponering som berører anleggets utvendige fasader skal forelegges
styret i båtforeningen for godkjenning.
d) Bryggeanlegget er dimensjonert for båter inntil 45 fot.
e) Bryggehusene kan ikke benyttes til beboelse eller utleie. For øvrig vises det til
retningslinjer for naust/sjøhus og brygger samt pkt. 6.9.3 bokstav g.
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6.6

Slippvedtekter.
a) Båteier står selv ansvarlig for enhver skade påført egen båt og utstyr ved slippsetting.
b) Det føres slippbok hvor båteieren eller bemyndiget kvitterer for ansvarsfrihet overfor
båtforeningen ved slippsettingene.
c) For ikke-medlemmer og slippsetting utenfor rute betales ekstra avgift.
d) Slippsettingene organiseres til fastsatte tidspunkter, puljevis og etter anvisning av
godkjent slippbas.
e) Slippen og opplagsplana organiseres av havne- og opplagskomitéen.
f)

Vårpuss skal begrenses til syv dager.

g) Før utsett skal plassen være ryddet for søppel mv.
h) Ingen kan plassere egen båt eller henger på båtforeningens område uten avtale med
havne- og opplagskomitéen.

6.7

Vedtekter for båtforeningens gjestebrygge.
a) Båtforeningens gjestebrygge er en del av anlegget – klubbhus-kai/gjestebrygge.
b) Drift og vedlikehold ivaretas av styret.

6.8

Fortøynings og båthavnmyndighet.

6.8.1. Generelt
Myndighet for overholdelse av bestemmelser om fortøyning og alminnelig orden i småbåthavna
tilligger NBF ved styret.
Enhver som benytter fortøyningsplass i og ved denne havna er pliktig til å overholde bestemmelser
gitt av NBF samt å etterkomme pålegg gitt av styret eller den/de styret utpeker. Ureglementert
fortøyning eller opptreden i henhold til overstående bestemmelser medfører påtale og eventuell
bortvisning fra småbåthavna. All ferdsel i og i innløpet til båthavna skal skje med sterkt redusert fart
– maksimalt 3 knop – og uten sjenanse eller fare for andre.
6.8.2

Andre bestemmelser

Båteier som må reise bort for lengre tid skal melde fra til NBF. Ved lengre fravær skal det oppgis
ansvarlig tilsynsmann.
6.8.3

Forurensning – miljø.

Det er forbudt å tømme avfall, slagg, sot, kjøkkenavfall, søppel, olje og oljeblandet vann i
småbåthavna og tilliggende strender.
Side 6 av 9

Hensetning av båter i opphalingsslipper og båttrailerstø er ikke tillatt.
Sunkne båter eller andre vrak, uansett hvor de er på båtforeningens område, skal umiddelbart
fjernes av eieren eller om nødvendig på hans bekostning.
6.8.4

forhold ved brann.

Oppstår det brann i småbåthavna skal det brennende fartøy straks søkes slept ut av båthavna.

6.9

Vedtekter for klubbhuset.

6.9.1

Formål

Båtforeningens klubbhus skal være et felles samlingssted for medlemmer av foreningen. Klubbhuset
skal videre kunne benyttes til kurs, konferanser, møter mv. til fremme av foreningens formål samt
kunne utleies.
6.9.2

Administrasjon

Klubbhuset skal administreres av styret som utnevner en husstyrer som er direkte underlagt
båtforeningens styre.
6.9.3

Husreglement

Styret v/ husstyrer skal ha det daglige ansvar for husets drift, herunder:
a) påse at nødvendig vedlikehold og utbedringer/reparasjoner på huset blir utført av kvalifisert
personell.
b) forestå leilighetsvis utleie av huset for enkeltstående arrangementer og lignende. Det skal
anvendes en standard skriftlig leiekontrakt godkjent av båtforeningens styre. Leiesum skal
betales forskuddsvis og etter nærmere bestemmelser fastsatt i kontrakten. Leiepriser skal
bekjentgjøres ved oppslag på tilgjengelig sted for medlemmene. Medlemmer av
båtforeningen leier huset til redusert pris. Husstyrer har fullmakt fra styret til å inngå avtaler
om leilighetsvis utleie.
Husstyrer gis fullmakt til, på vegne av båtforeningen, å fremforhandle avtale om langtidsleie.
Avtale om langtidsleie skal være skriftlig, ha tidsbegrensning og godkjennes av styret i
båtforeningen.
c) Husstyrer skal avgi en kort årsberetning til styret etter utløp av hvert kalenderår.
d) foreta nødvendig innkjøp av forbruksartikler.
e) forestå utlevering og innkreving av nøkler til huset samt føre oversikt over hvem som til
enhver tid er i besittelse av nøkler.
f) kontrollere huset og interiør etter arrangementer hvor huset har vært utleid og påtale
eventuelle skader mv. overfor leietakere med krav om erstatning for økonomisk tap.
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g) samarbeide med eierne av bryggehusene om vedlikehold og reparasjon av felles tilkobling til
vann- og avløp hvor innsats og kostnader skal fordeles med en halvpart på klubbhuset og en
halvpart på eierseksjonssameiet for bryggehusene.

7. DIVERSE
7.1

Foreningens standart.

Foreningens standart er en vimpel på 60 x 30 cm, med det utseende som er bestemt av årsmøtet.

7.2

Endring av forbund/sammenslutning.

Innmelding eller utmelding av et forbund eller sammenslutning med en annen forening må
behandles av årsmøtet og kan bare vedtas med 2/3 flertall.

7.3

Endring av vedtekter

Forslag til endring av eller tillegg til disse vedtekter forelegges årsmøtet gjennom styret innen en frist
som er nevnt i pkt. 5.1 foran. Vedtektsendringer må i ethvert tilfelle vedtas med 2/3 flertall av de
fremmøtte medlemmer.

7.4

Oppløsning av foreningen.

Oppløsning av foreningen kan kun skje ved vedtak på ordinært årsmøte etter at saken har vært
utsendt til medlemmene med innkallingen. Vedtaket om oppløsning må ha 2/3 flertall av de
fremmøtte medlemmer. Reversering av oppløsningsbeslutning krever simpelt flertall.
Ved oppløsning skal det velges et avviklingsstyre etter vedtektenes bestemmelser om styre, med
ansvar for foreningens anliggender frem til endelig avvikling finner sted, derunder for den praktiske
likvidasjon av foreningen. Vedtektenes øvrige bestemmelser får også tilsvarende anvendelse under
avviklingen.
Foreningens eiendeler og rettigheter skal overføres til, eller fordeles mellom en eller flere lokale
foreninger med samme eller liknende formål, til benyttelse ved oppnåelse av slike formål, etter
årsmøtets nærmere bestemmelse. Finnes det ved oppløsningen ingen aktuell eller villig slik
mottaker, skal foreningens eiendeler administreres av Narvik Havn KF inntil ny forening er stiftet med
samme eller lignende formål. Foreningens eiendeler eller rettigheter kan i intet tilfelle tilfalle eller
utdeles til foreningens medlemmer eller andre enkeltpersoner.

7.5

Tvist/tvil om forståelsen av vedtektene.
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Skulle det oppstå tvil eller uklarhet omkring forståelsen eller praktiseringen av disse vedtekter, skal
normal praksis for båtforeninger i Norge legges til grunn.

***
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