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LOVER 

For 

NYSTRAND BÅTFORENING. 
§ 1. 

Navn. 

Foreningens navn er Nystrand Båtforening. 

 

§ 2. 

Formål. 

Foreningens formål er å skaffe foreningens medlemmer betryggende havner og 

opplagsplasser. 

 

§ 3. 

Foreningens styre. 

1. Foreningens styre velges på årsmøtet. 

2. Styret består av 8 medlemmer. Leder, nestleder, sekretær, kasserer og 4 

styremedlemmer. Styret velger selv havnesjef og bryggesjef blant styrets medlemmer. 

3. Styrets medlemmer velges enkeltvis. 

4. Styrets funksjonstid er 2 år. 3 av styrets 8 medlemmer er på valg årlig, dog skal ikke 

leder og nestleder være på valg samme år. 

5. Det velges 1 revisor for gjennomgåelse av foreningens regnskap. 

Revisorene velges for to år av gangen 

6. Styret er beslutningsdyktige når minst 2 medlemmer er tilstede. 

7. Det føres protokoll over alle styre- og medlemsmøter. 

8. Styrets leder og et styremedlem i felleskap har signatur/kan binde foreningen. 

 

§ 4. 

Møter. 

1. Medlemsmøter avholdes når styret finner det nødvendig. 

2. Innkalling til møter skal skje med minst 3 dagers varsel. 

Hvis viktige saker skal behandles må dette fremgå av innkallelsen.. 

3. Styremøter avholdes når formannen finner dette nødvendig, eller når minst 2 av 

styremedlemmene forlanger det. 

4. Alle saker avgjøres med simpelt flertall, unntatt saker i henhold til &13. 
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§ 5. 

Årsmøtet. 

1. Årsmøtet avholdes innen utgangen av mars måned med minst 14 dagers skriftlig 

varsel. 

2. Årsmøtet skal behandle følgende saker: 

a. Gjennomgå styrets årsberetning. 

b. Behandle og godkjenne foreningens regnskap. 

c. Gjennomgå beretning fra revisorene. 

d. Bestemme kontingent for neste periode, samt hvert tredje år å justere 

salgsprisene for båtplassene med utgangspunkt for endringer i 

konsumprisindeksen. Vedta budsjett. 

e. Påse at vedtak som er gjort tidligere er blitt gjennomført. 

f. Foreta valg i henhold til § 3. 

g. Behandle andre saker som er oppført på dagsorden. 

3. Forslag om lovendring skal være styret i hende 1 måned før årsmøtet. 

4. Ekstraordinært årsmøte kalles sammen etter beslutning av styret, eller når minst 1/3 av 

medlemmene forlanger det, og må da avholdes senest 1 måned etter at styret har 

mottatt henstillingen. 

 

§ 6. 

Komiteer. 

Komiteer eller enkeltmedlemmer for særskilte oppdrag og gjøremål kan velges på møtene, 

eller utnevnes av styret. 

 

§ 7. 

Medlemskap. 

Foreningen er åpen for båteiere bosatt i Grenland, dog praktisert slik at medlemstallet ikke 

overskrider antallet disponible båtplasser. 

Foreningen fører liste over medlems - søkende. 

 

§ 8. 

Æresmedlemmer. 

Medlemmer som har stått tilsluttet foreningen i lengre tid og tatt aktivt del i dens arbeid, kan 

utnevnes til æresmedlemmer på årsmøtet. 

 

§ 9. 

Kontingent. 

Kontingent fastsettes av årsmøtet og betales forskuddsvis. 

Kontingenten gjelder kalenderåret og må betales innen oppgitt tidsfrist. 

 

§ 10. 

Medlemmenes plikter og rettigheter. 

1. Medlemmene plikter å motta valg til alle tillitsverv i foreningen, men kan frasi seg 

verv i like lang tid som de har fungert i dette. 

2. Et hvert medlem plikter å hemmeligholde for uvedkommende saker som er av 

viktighet for foreningen. 

3. Medlemmer plikter å delta i dugnad o.l. etter vedtak av styret. Årsmøtet kan fastsette 

timesats for uteblivelse fra dugnad. 
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§11. 

Utmelding. 

Utmelding av foreningen skjer skriftlig til styret. 

 

§ 12. 

Utelukking av medlemmer. 

Ubetalte kontingenter purres skriftlig. Dersom kontingenten ikke er kommet inn etter 

ytterligere en måned strykes medlemskapet. Medlemmer som ved sin oppførsel vekker anstøt 

og derved skader foreningen, eller som setter seg ut over foreningens lover og reglement, kan 

av styret bli tildelt advarsel, og hvis ikke dette hjelper, bli ekskludert fra foreningen. 

 

§ 13. 

Lovendring. 

Forandring av lovene kan vedtas av årsmøtet med 2/3 flertall. 

 

§ 14. 

Tildeling av båtplasser. 

Foreningens venteliste for medlemskap legges til grunn ved inntak av nye medlemmer og 

derved båtplass. 

En båtplass kan overdras ved arv, eller overføres til familiemedlem i rett opp- eller 

nedadstigende linje. Den som overtar plassen må være bosatt i Grenland. 

 

§ 15. 

Innskudd. 

Innskuddet fastsettes av årsmøtet jf. § 17, og betales innen en måned etter at båtplass er tildelt. 

Vedlikehold av havnen dekkes gjennom medlemskontingenten, samt dugnad. 

 

§ 16. 

Bruk av båtplassene. 

Det forutsettes at båtplassen benyttes av det medlem som har fått den tildelt. Båtplass som 

ikke er blitt benyttet til egen båt de siste 2 år må leies ut. Båtplass som ikke har blitt benyttet 

til egen båt siste 5 år må selges. All fremleie av båtplass skal gå gjennom styret. 

Medlemmer som vil leie ut sin båtplass for sesongen sender dette skriftlig til Nystrand 

Båtforening før sesongen starter og senest 01.april. 

Båteiere som vil leie må kontakte havnesjefen som administrerer utleie. 

Utleiepris som fastsettes av årsmøtet, blir overført medlemmet når utleie er formidlet. 

Kr. 500,- til båtforeningen kommer i tillegg til utleieprisen   

Styret fastsetter ordensregler for bruk av havna og fellesområdene. 

Medlemmer som ikke følger foreningens lover kan ekskluderes i henhold til §12. 
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§ 17. 

Avhending av båtplass. 

Medlemmer som ønsker å avhende sin båtplass skal henvende seg skriftlig til styret. 

Båtplassen skal overdras til den som har lengst ansiennitet på ventelisten. Ved salg av båtplass 

brukes innskuddsbeløp vedtatt på årsmøte. Disse gjelder fra årsmøte har vedtatt endringer i 

innskuddsbeløpet. Innskuddsbeløpet justeres normalt hvert tredje år med utgangspunkt i 

endringer for konsumprisindeksen. Innskuddsbeløpet betales til foreningen, som formidler til 

selger. 

Dersom det ikke er venteliste på båtplass, har foreningen fortrinnsrett til kjøp av båtplassen. 

Hvis foreningen ikke vil benytte sin forkjøpsrett, må medlemmet selv besørge båtplassen solgt 

til en annen som kvalifiserer til medlemskap. 

 

§ 17B. 

Bytterett. 

Medlemmer av Nystrand båtforening og andre båtforeninger innen Porsgrunn kommune har 

gjensidig bytterett. 

En slik bytting må godkjennes av de respektive foreningers styrer. 

 

§ 18. 

Oppløsning. 

Forslag om oppløsning av foreningen behandles av årsmøtet. 

Foreningen kan ikke oppløses hvis 10 medlemmer forlanger at den skal bestå. 

 

 

Eidanger 28.01.77. 

 

 

Rettet 16.01.1980, etter vedtak på årsmøtet 06.03.1979. 

Rettet  28.03.1988, etter vedtak på årsmøtet 18.03.1988. 

Rettet   29.03.1989, etter vedtak på årsmøtet 14.03.1989. 

Rettet 15.03.1990, etter vedtak på årsmøtet 15.03.1990. 

Rettet 19.03.1992, etter vedtak på årsmøtet 19.03.1992. 

Rettet  20.03.1997, etter vedtak på årsmøtet 19.03.1997. 

Rettet 23.04.2000, etter vedtak på årsmøtet 22.03.2000. 

Rettet 04.04.2005, etter vedtak på årsmøtet 16.03.2005. 

Rettet 19.09.2006, etter vedtak på årsmøtet 15.03.2006.  

Rettet 19.03.2007, etter vedtak på årsmøtet 14.03.2007.    

Rettet 25.03.2010, etter vedtak på årsmøtet 24.03.2010.    

Rettet 29.03.2011, etter vedtak på årsmøtet 21.03.2011. 

Rettet 25.03.2012, etter vedtak på årsmøtet 20.03.2012. 


