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Revidert 2.mars 2018 

 
Navn og formål 

§1 
Foreningens navn er Grøtavær Båtforening, og dens initialer er GBF. 
  
§2 
Foreningens formål er å fremme det individuelle og samlete båtlivs interesser på 
vegne av medlemmene og allmennheten, derunder å  
1) Forvalte og vedlikeholde et godt båtmiljø i en sikker båthavn på Ytre Grytøy.  
2) Virke for utbredelse av fritidsbåtlivet som rekreasjon og kystkultur. 
3) Virke for utbredelse av opplæring og kunnskap om sjøvett, folkehelse og sikkerhet, 
kystkultur og miljøansvar/marint miljøvern 
4) Ivareta medlemmenes og allmennhetens interesser og rettigheter til bruk av 
skjærgården, sjøen og havet som rekreasjonsområde og til annen privat fritidsbasert 
utnyttelse 
5) Samarbeide med så vel andre private organisasjoner som med offentlige 
myndigheter til fremme av båtlivets og båtfolkets interesser innen rammen av 
formålet 
 
GBF er en ideell, frivillig forening uten fortjenestebasert formål.  
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 
KNBF eller annen båtforening som er tilknyttet KNBF og som er registrert i 
Frivillighetsregisteret. 
 
GBF skal videre følge utviklingen nøye og ta opp oppgaver hvis løsningen antas å 
være til allmenhetens og medlemmers gavn. 
 

Medlemskap og Personvern 
§3a 
Som medlem kan styret oppta enhver båtinteressert som vil arbeide for GBF's formål.  
Medlemskapet følger kalenderåret. Medlemskontingent fastsettes av årsmøtet. 
Utmeldelse må skje skriftlig til styret, og være i hende innen årets utgang.  
Båtplass i GBF's havner kan kun anvises medlemmer i foreningen.  
For anvist båtplass betales innskudd og havneleie, fastsatt av årsmøtet 

 
§3b 
Grøtavær Båtforening registrerer følgende personopplysninger om sine medlemmer: 
Navn, adresse, mobilnummer, epost-adresse og båtplass, og deler disse person-
opplysningene med Kongelig Norsk Båtforbund, heretter benevnt KNBF. Dette gjøres 
for at Grøtavær Båtforening skal kunne bruke KNBF’s web-baserte  
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havneadministrasjons og medlemssystem, slik at alle medlemmer kan få tildelt 
medlemsnummer og dra nytte av alle KNBF sine medlemsfordeler. 
Personopplysninger som navn, adresse, mobilnummer, epost-adresse og båtplass 
kan også deles mellom medlemmene. 
Dette kan være: 
Båtplassnummer/navneliste på oppslagstavle. 
Navn, tlf.nr og epost adr på styre- og havneutvalgs-medlemmer på oppslagstavle og 
på GBF`s heimeside. Personopplysninger gitt i korrespondanse til medlemmene. 
Hvis det ikke er ønskelig at personopplysninger deles, må dette meldes 
skriftlig ifra til Grøtavær Båtforening. Alt dette iht krav fra datatilsynet. 
 
§4 
Et medlem skal til enhver tid opptre lojalt overfor de vedtak og beslutninger som GBF 
fatter, og skal ikke utføre handlinger som kan være i strid med GBF`s interesser. 
Medlem som virker til skade for foreningen og andre medlemmer, eller ikke retter seg 
etter foreningens vedtekter og havnereglement, kan av styret suspenderes, og i 
grovere tilfeller ekskluderes.  
Denne avgjørelse kan innankes for første årsmøtet, som ved alminnelig stemme-
flertall har den endelige avgjørelse.  
Et medlem som ekskluderes mister samtidig retten til å disponere den/de 
båtplass(er) som ble anvist av foreningen. 

 
Kontingent, Innskudd og Havneavgift. 

§5 
Medlemskontingenten og havneavgiften følger kalenderåret, med forfall 1. mai.  
Dersom det ikke er betalt innen 1. juni, kan styret etter gitt varsel, stryke 
vedkommende som medlem, og anvist båtplass tilbakeføres foreningen. Oppgjør for 
innskudd med fradrag av restanser, utbetales når båtplassen er anvist til et nytt 
medlem. Denne avgjørelse kan ikke innankes for årsmøtet. Søknad om fornyet 
medlemskap fra strøket medlem, kan bare godtas på betingelse av at ny 
innmeldingsavgift og tidligere restanser betales. 
 
§6 
Medlemskontingenten fastsettes av årsmøtet ved alminnelig flertall. En båtplass 
krever et medlemskap. Årsmøtet 28.februar 2014 fastsatte enstemmig at 
medlemskontingent for 2014 skal være kronertrehundre/00, kr 300,-.  
 
§7 
Medlemmer betaler et innskudd for båtplass som fastsettes av årsmøtet ved 
alminnelig flertall. Årsmøtet 28.februar 2014 fastsatte enstemmig at innskudd 
båtplass for 2014 skal være kronertyvetusen/00, kr 20.000, for båtplass med de 
korteste bommene. For båter med lengere fortøynings- og gangbare bommer 
kommer et tillegg som skal dekke merkostnadene. 
 
§8 
Årlig havneleie for benyttelse av anvist båtplass fastsettes av årsmøtet ved 
alminnelig flertall. Årsmøtet 28.februar 2014 fastsatte enstemmig at havneleie for 
2014 skal være kronerettusen/00, kr 1000,- pr meter båtplass bredde. 
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Foreningens organer 
§9 
G.B.F 's administrative organer er:  
1 Årsmøtet. 

2 Styret. 

3 Faste komitéer. 

 

§10 
Årsmøtet er foreningens øverste myndighet, og avholdes hvert år innen utgangen av 
mars.  
Medlemmene innkalles av styret med minimum 14 dagers varsel, med skriftlig 
innkalling sendt til hvert enkelt medlem, og med angivelse av hvilke saker som står 
på dagsordenen.  
For at årsmøtet skal være beslutningsdyktig må minst 50 % av medlemmene møte.  
Hvis ikke tilstrekkelig antall medlemmer møter, innkalles det til ekstraordinær 
årsmøtet som er beslutningsdyktig uavhengig av det frammøtte antall.  
Saker som ønskes behandlet på årsmøtet, må være styret i hende innen 
31.desember. 
 
§11 
Det ordinære årsmøtet skal behandle: 
1 Styrets årsberetning. 

2 Regnskap framlagt i revidert stand. 

3 Styrets forslag til budsjett. 

4 Fastsettelse av medlemskontingent, innskudd for båtplass og havneavgift. 

5 Innkomne forslag. 

6 Foreta valg på. 

 A Leder. (Hvert år.) 

 B 3 Styremedlemmer og 1 vara medlem til styret.  

               (To av styremedlemmene velges hvert år.)  

 C Hamnekomite, minimum tre medlemmer. 

           D        Valgkomite, formann og et medlem.  

                     En av valgkomiteens medlemmer skal være tidligere styremedlem. 

 E To revisorer. 

 F Eventuelt andre komiteer etter behov og innstilling fra styret. 

Vedtak gjøres med alminnelig flertall med mindre vedtektene bestemmer annerledes. 
Forslag om lovendring må ha 2/3 flertall. Tillitsverv kan ved valg gis alle medlemmer. 
Samtlige kan motta gjenvalg, men har rett til å nekte gjenvalg for like lang tid som de 
har fungert som tillitsvalgt. Årsmøteprotokollen skal underskrives av møteleder og tre 
personer valgt av årsmøtet. 
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§12 
GBF ledes av et styre som består av leder som også er sekretær, og tre 
styremedlemmer.  
Årsmøtet velger kasserer og nestformann, som også er formann i havnekomiteen.  
Styret har ett vara medlem som innkalles etter behov.  
 
§13 
Styret har den administrative myndighet, representerer foreningen utad, besørger 
alle løpende forretninger, sammenkaller til møter og ivaretar foreningens økonomi. 
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, minimum 4 pr. år, og skal 
framlegge for det ordinære årsmøtet beretningen om foreningens virksomhet og 
revidert regnskap.  
Leder innkaller til styremøtene.  
Forøvrig kan utenom leder et flertall av styret innkalle til styremøtene. 
Styret er beslutningsdyktig når leder/nestleder og minst 2 styremedlemmer er til 
stede. 
Til styremøtene kan valgte komiteer innkalles, dog uten stemmerett. 
Leder og et styremedlem forplikter i fellesskap med sine underskrifter foreningen 
overfor tredjepart. 
  
§14 
Følgende av årsmøtets valgte faste komiteer sorterer under styret: 
● Hamnekomite 
● Eventuelle andre komiteer oppnevnt av styret.  
Komiteene skal innen 31.desmber sende sin årlige rapport til styret som tar rapporten 
med i sin årsberetning. 
Valgkomiteen leverer sin innstilling til årsmøtet gjennom styret innen 31.desember. 

 
  

Ekstraordinært årsmøte 
§15 
Styret kan når det finner det nødvendig, og skal, når minst 50 % av  medlemmene 
forlanger det, med skriftlig angivelse av hvilke saker som ønskes behandlet, innkalle 
til ekstraordinær årsmøtet. Innkallingen skjer med 14 dagers varsel og med angivelse 
av hvilke saker som står på dagsordenen.  
 

Diverse 
§16 
Innmelding eller utmelding av en krets, et forbund eller sammenslutning med en 
annen forening må behandles av årsmøtet, og kan bare vedtas med 2/3 flertall. 
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§17 
Forslag til endring av eller tillegg til disse vedtekter forelegges årsmøtet skriftlig 
gjennom styret innen 31.desember. Vedtak må fattes med 2/3 flertall. 
 
§18 (§18 kan ikke endres) 
Beslutning om oppløsning av Grøtavær Båtforening kan kun fattes med minst 3/4 
flertall på det ordinære årsmøtet, når minst 50 % av medlemmene er til stede, og 
saken har vært utsendt medlemmene med innkallingen. 
GBF kan ikke oppløses såfremt minst 10 medlemmer motsetter seg dette. De som 
motsetter seg oppløsning kan fortsette som forening og overtar da foreningens aktiva 
og forpliktelser. I tilfelle vedtak om oppløsning, skal det avsluttende årsmøte avgjøre 
hvordan klubbens aktiva skal anvendes.  
Foreningen er ikke formelt oppløst før 1-ett-år etter at slikt vedtak er fattet. 

 
§19 
Reversering av oppløsningsbeslutning krever simpelt flertall. 
Ved eventuell oppløsning skal avsluttende årsmøte legge flg til grunn: 
Det skal 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. 
Avviklingsstyret skal legge flg til grunn:  
Etter at alle innskudd er innløst og alle kreditorer har fått sitt, skal resterende midler 
gå til allmennyttige formål eller til annen liknende frivillig virksomhet. Det betyr at 
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.  Finnes det ved oppløsningen ingen aktuell eller villig slik mottaker, 
skal klubbens eiendeler tilføres samme eller liknende formål etter nærmere 
bestemmelse av KNBF.  Foreningens eiendeler eller rettigheter kan i intet tilfelle 
tilfalle eller utdeles til foreningens medlemmer eller andre enkeltpersoner. 
 
§20 Om båtplassforvaltning. 
Ingen i foreningen eier noe - det er foreningen som eier alle foreningens eiendeler.  
Ingen skal kunne ta ut utbytte av hverken båtplass, innskudd eller framleie av 
plassen.  
Det vil si at foreningen tildeler og forvalter all utleie og framleie av båtplasser. 
Foreningen kan ta innskudd (som rentefritt lån til foreningen), og dette må ikke 
forveksles med en andel, salg, kjøp, andelsinnskudd, andelseier eller overdragelse 
av båtplass.  
En båtplass leies ut fra foreningen. 
 
§21  MILJØ 
GBF skal ha en avfallsplan som skal utarbeides i samråd med berørte parter, 
herunder spesielt brukere av havnen.  
Planen skal godkjennes av Fylkesmannen minst hvert tredje år. 
Havneansvarlige må etablere mottaksordninger i henhold til planen. 
Styret og havneutvalg i GBF, samt medlemmer og båtførere, må gjøre seg kjent med 
hvilke avfallsordninger som er i havnen. 
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Dersom båtførere mener at havnen ikke har tilstrekkelige mottaksforhold for aktuell 
avfallstype, kan dette innberettes til havneansvarlig som etter nærmere prosedyrer 
følger opp dette. 
 
 
§22 
Skulle det oppstå tvil eller uklarhet omkring forståelsen eller praktiseringen av disse 
vedtekter, skal den forståelse som fastslås av KNBF legges til grunn. 
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