
Vedtekter for Lærdal Båteigarlag
 

Nye, reviderte vedtekter gjeldende fra 13. mars 2012, vedtatt av Årsmøtet 2012 samme dato.

Disse erstatter vedtektene for Lærdal Båteigarlag fra stiftelsedato 17. april 1964, senere  
revidert 6. mars 1997.

§ 1 Foreningens navn
Foreningens navn er Lærdal Båteigarlag og ble stiftet 17. april 1964.

§ 2 Formål
Formålet er å fremme og ta vare på lagets interesser når det gjelder bruk av fritidsbåter.

Videre skal laget arbeide for kontinuerlig videreutvikling og vedlikehold av havneanlegg, 
bygninger, utstyr og friareal knyttet til havneanlegget. Dette gjennom godt samhold om 
ivaretakelsen av foreningens eiendeler. 

I tillegg skal det være fokus på å opprettholde et godt, sosialt og mellommenneskelig miljø, 
både i havneområdet og på sjøen. 
 
Laget skal også arbeide for å skaffe lagets medlemmer gode, trygge og rimelige båtplasser, 
og utvikle godt sjømannskap ved å tilby maritime kurs, både for medlemmer og andre 
båtinteresserte.

§ 3 Juridisk person
Foreningen er selveiende og en frittstående juridisk person med upersonlig og begrenset 
ansvar for gjeld.

§ 4 Medlemmer / medlemskap
Alle personer over 16 år kan søke medlemskap i laget. Søknad om opptak i laget skal sendes 
skriftlig til foreningens styre. I søknaden må det gis opplysninger om: Navn, adresse, alder og 
øvrig kontaktinformasjon. Videre skal det opplyses om: Båttype, størrelse og båtens 
registreringsnummer. 

Søknader om medlemskap behandles av styret, i den rekkefølge disse innkommer. Når styret 
finner egnet båtplass til søker, vil søknad om medlemskap kunne innvilges. Innvilget 
medlemskap gir rett til en båtplass. 

Det er opp til styret v/havnesjefen å tildele båtplass. Havnesjefen har fullmakt til å flytte 
medlemmenes båter til andre bryggeplasser i havna. Dette for å utnytte havna maksimalt, og 
når sikkerhetshensyn gjør dette nødvendig.

Medlemskapet gjelder for kalenderåret.

Utmelding fra laget må sendes skriftlig til styret innen 1. februar. Ved utmelding vil da retten til 
båtplass i havna opphøre fra 1. mars samme år.

Medlemskap kan ikke automatisk overføres til ny eier av tidligere medlems sin båt. Ny båteier 
må søke på vanlig måte, og søknaden skal behandles av styret i innkommet rekkefølge. 

Ved død kan medlemskap overdras til rettmessig livsarvinger, fra foreldre til barn. 

§ 5 Medlemmenes plikter
Søker av medlemskap plikter ved innvilget søknad, å gjøre seg kjent med, de til enhver tids 
gjeldende vedtekter, lover og annet reglement, og å etterleve disse.

Medlemmene har et eget og felles ansvar for å påse at båter og eiendeler som tilhører laget 
ikke blir utsatt for skade. Ved påført skade har skadevolder ansvaret for å varsle havnesjefen 
og å påse at det blir foretatt reparasjon / betalt erstatning innen rimelig tid.

Alle båter som har motor skal være registrert og ha montert kjennemerke på båten.

Når det gjelder bestemmelser tilknyttet havnområdet, så er havnesjefen suveren og 
bemyndiget til å håndheve disse. 

Medlemmene plikter å betale årskontingenten og øvrige avgifter uoppfordret, etter utsendt 
faktura og innen gjeldende betalingsfrist.
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Å melde skriftlig til laget styre, om endringer i personalia; adresser, telefonnumre, epost 
adresser, og endringer i opplysninger som forelå ved søknad om medlemskap. 

Dersom et medlem vurderer å anskaffe seg annen eller større båt, skal havnesjef kontaktes 
på forhånd for godkjenning om det er plass til denne i havna. 

Det hviler også plikt på medlemmene, å verne om lagets interesser, rykte og til å bidra til 
orden og renslighet i havna. 

Medlemmene plikter også å delta i vaktordninger i havna, dersom styret finner dette 
nødvendig. 

Medlemmene plikter årlig å delta på dugnad og andre felles aktiviteter, etter behov og 
minimum 4 timer. Dette etter innkalling fra styret / havnesjefen. Dersom medlemmer et år har 
utført svært mye dugnadsarbeid eller reparasjoner i havna, kan dette avregnes over flere år. 

Medlemmene plikter å ta imot de tillitsverv de blir valgte til. Et hvert medlem kan nekte 
gjenvalg for like lang tid som det har sittet i et tillitsverv. 

Brudd på medlemmenes plikter kan medføre reaksjoner i henhold til §15.

§ 6 Stemmerett og valgbarhet
Alle medlemmer har stemmerett og er valgbare til tillitsverv i laget. 

§ 7 Kontingent
Kontingenten fastsettes av årsmøtet. Faktura sendes ut i løpet av mars måned, med 2 ukers 
betalingsfrist. Ved purring på ubetalt kontingent etter betalingsfristen utløp,  vil det påløpe et 
gebyr som fastsettes av årsmøtet. I tillegg skal det betales avgifter for forbrukt strøm, leie av 
utstyr, etc.

Kontingenten gjelder for kalenderåret. Dersom et medlem blir tatt opp i laget midt i et 
kalenderår, skal kontingenten betales for hele året. I tillegg skal det betales et 
innmeldingsgebyr (kun år 1). 

Det vil kun bli sendt en purring, og dersom ikke kontingenten da ikke blir betalt inn purringens 
tidsfrist, vil styret behandle saken etter §15.

§ 8 Tillitvalgtes godtgjørelse
Årsmøtet skal ta stilling til hvem av de tillitvalgte som skal motta godtgjørelse og størrelsen på 
denne. Det sittende styre skal utarbeide forslag til dette overfor årsmøtet.

§ 9 Årsmøte
Årsmøtet er lagets høyeste myndighet og alle medlemmer har adgang til dette. 

Årsmøtet skal avholdes innen 15. mars og skal innkalles av styret med minst 2 ukers varsel. 
Innkallingen skal inneholde fullstendig saksliste. Forslag fra medlemmer som ønsket 
behandlet på årsmøtet skal være sendt til styret senest 2 uker før møtet. 

Årsmøtet er vedtaksført med det antall stemmeberettigede medlemmer som møter. Ingen har 
mer enn én stemme, og stemmegivning kan ikke skje ved fullmakt.

På årsmøtet kan det ikke behandles forslag om vedtektsendring som ikke er oppført på 
sakslisten senest 2 uker før årsmøtet. 

Andre saker kan behandles og avgjøres når 2/3 av de fremmøtte krever det. Slik beslutning 
kan bare tas i forbindelse med godkjenning av sakslisten.

§ 10 Ledelse av årsmøtet
Årsmøtet ledes av møteleder valg av de frammøtte. 

§ 11 Stemmegivning på årsmøtet
Et lovlig sammenkalt årsmøte er beslutningsdyktige med de frammøtte medlemmene. Det kan 
ikke stemmes med fullmakt. 

Valg av medlemmer til styret blir foretatt ved at det stemmes for et medlem av gangen. Et 
valget blir avgjort med et flertall av de avgitte stemmene. Dersom ingen får flertall ved første 
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gangs avstemming, blir det stemt på nytt mellom de to kandidatene som har fått flest stemmer 
ved første stemmegivning. Får kandidatene likt antall stemmer ved andre stemmegivning, blir 
valget foretatt ved loddtrekning.

§ 12 Årsmøtets oppgaver
Årsmøtet skal:
1. Behandle årsmelding.
2. Behandle regnskap i revidert stand med revisormelding.
3. Behandle innkomne forslag.
4. Fastsette kontingent.
5. Behandle forslag til budsjett.
6. Velge:

• Leder og nestleder (velges for 1 år).
• 2 styremedlemmer (velges for 2 år).
• Kasser og sekretær (velges for 2 år).
• Havnesjef (velges for 2 år).
• 2 varamenn til styret (velges for 2 år).
• 2 Revisorer (velges for 1 år).
• 1 Varamann for revisorer (velges for 1 år).
• 3 medlemmer til valgnemnd – 2 valgt fra årsmøtet og 1 valgt fra styret (alle velges for 

1 år).
7. Fastsette godtgjørelse til styrets medlemmer.

§ 13 Ekstraordinære årsmøter
Ekstraordinære årsmøter holdes når styret bestemmer det, eller minst en tredjedel av de 
stemmeberettigede medlemmene krever det.

Det innkalles på samme måte som for ordinære årsmøter, med minst 2 ukers varsel.

Ekstraordinært årsmøte kan bare behandle og ta avgjørelse i de sakene som er kunngjort i 
innkallingen.

§ 14 Styret
Mellom årsmøtene er styret lagets høyeste myndighet. Styret skal bestå av 7 medlemmer: 
Leder, nestleder, havnesjef, kasserer, sekretær og 2 styremedlemmer. 
  
Styret skal:

1. Iverksette årsmøtets bestemmelser.
2. Ivareta lagets økonomi i henhold til budsjett godkjent av årsmøtet.
3. Håndheve lagets vedtekter, lover og øvrig regelverk.
4. Utarbeide havnereglement / instruks.
5. Oppnevne etter behov komiteer/utvalg/personer for spesielle oppgaver og utarbeide 

instruks for disse.
6. Administrere og føre nødvendig kontroll med lagets  økonomi i henhold til de til 

enhver tid gjeldende bestemmelser.
7. Representere laget utad.

Styret skal holde møte når lederen forlanger det eller et flertall av styremedlemmene forlanger 
det.

Styret er vedtaksført når et flertall av styrets medlemmer er til stede. Vedtak fattes med flertall 
av de avgitte stemmene. Ved stemmelikhet teller møtelederens stemme dobbelt.

§ 15 Eksklusjon.
Ved grovt brudd på gjeldende vedtekter, lover og annet regelverk, kan styret gå til eksklusjon 
av et medlem. Dette krever 2/3-dels flertall av lovlig satt styre. Eksklusjonen gjelder fra den 
dato som styret fatter sitt vedtak. 

Medlemmet dette gjelder vil først få en skriftlig advarsel. Om ikke forholdet blir rettet opp 
innen rimelig tid, vil det bli sendt et nytt varsel i rekommandert brev, med 2 ukers frist til å 
rette opp i forholdet. Skjer ikke dette, kan vedtak om eksklusjon bli fattet, og vedkommendes 
medlemskap opphøre umiddelbart. Medlemmet mister da alle sine rettigheter i laget, derved 
også retten til båtplass. 
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Vedkommende kan ikke kreve noen form for refusjon av innbetalt medlemskontingent, og må 
betale eventuell restanse umiddelbart. 

Medlemmet kan anke styrets vedtak om eksklusjon inn for det kommende årsmøte, men en 
anke opphever ikke eksklusjonen fram til årsmøtet.

§ 16 Vedtektsendring
Endringer i disse vedtekter kan bare foretas på ordinært eller ekstraordinært årsmøte, etter å 
ha vært på sakslisten, og det kreves 2/3 flertall av de avgitte stemmene.

§ 17 Oppløsning
Oppløsning av laget kan bare behandles på ordinært årsmøte. Dette krever 2/3-flertall av de 
avgitte stemmene. 

Sammenslutning med andre foreninger anses ikke som oppløsning av laget. Vedtak om 
sammenslutning og nødvendige vedtektsendringer i tilknytning til dette, treffes i samsvar med 
bestemmelsene om vedtektsendring, jfr. § 16.

Ved en mulig oppløsning av laget, vil laget sine eiendeler tilfalle Redningsselskapet (NSSR).
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