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Lover for Gyssestad Båtforening
(Sist endret på årsmøte 17. mars 2003)

§1
FORENINGENS NAVN
Foreningens navn er Gyssestad Båtforening.

§2
FORMÅL
Foreningens formål er drift av Gyssestad Båthavn på en slik måte at medlemmenes
interesser med hensyn til pris, service, trivsel og båthavnens tekniske standard
tilgodeses på best mulig måte, herunder investering i og vedlikehold av brygger,
bøyer, bygninger, utendørs anlegg med beplantning, teknisk og maskinelt utstyr samt
å feste grunnen av Bærum kommune.
Foreningens drift skal ikke ha som formål å oppnå overskudd utover det som er
nødvendig for å oppfylle disse målsettinger.

§3
HVEM KAN BLI MEDLEM
Medlemmer av foreningen er alle som har kjøpt andelsbrev utstedt av foreningen
med rett til båtplass/opplagsplass i Gyssestad Båthavn og medlemmer av dennes
husstand.
Styret kan samtykke i medlemskap for personer som ikke er innehaver av andelsbrev
når dette finnes ønskelig. Dette medlemskapet gir ikke eierskap til foreningens
formue eller stemmerett på årsmøtet jfr. § 7,6. ledd.
Det enkelte medlem er gjennom sitt medlemskap bundet av gjeldende
Havnereglement. Dette reglement gjelder også for ikke-medlemmer som har
båtplass i havnen og/eller båt i vinteropplag.

§4
EKSKLUSJON M.V.
Grov krenkelse av foreningens lover og/eller Havnereglement kan medføre
eksklusjon fra båtforeningen og innløsning av andelsbrev til kostpris. Skyldig leie
eller andre uoppgjorte forpliktelser til foreningen kan avregnes før innløsning foretas.
Avgjørelsen treffes av styret.

§5
KONTINGENT, LEIE AV BÅTPLASS, OPPLAGSPLASS M.M.
Medlemmet plikter i rett tid å betale den til enhver tid gjeldende kontingent og leie for
båtplass, opplagsplass, mastehus m.m.
Styret kan i spesielle tilfelle som sykdom, høy alder, arbeidsuførhet, invaliditet m.m.
frita et medlem for å betale full kontingent og leie samt for andre forpliktelser.

De årlige avgifter, herunder kontingent, leiebeløp, vaktgebyr m.m. fastsettes av
årsmøtet etter innstilling fra styret.

§6
ANDELSBREV
Styret utsteder andelsbrev til det enkelte medlem som bevis på at bryggeplassen er
betalt. Andelsbrevet lyder på navn og båtplassbredde. Andelsbrevet gir rett og plikt
til å være medlem av Gyssestad Båtforening. Medlemskapet medfører automatisk
vedtagelse av å være bundet av foreningens lover.
Andelsbrevet er omsettelig i forbindelse med overdragelse av bryggeplassen.
Overdragelsen skal meddeles og godkjennes av styret, som kan sette som
betingelse at alle forpliktelser ovenfor foreningen er gjort opp. Skyldig leie eller andre
forpliktelser som ikke er gjort opp kan eventuelt kreves dekket av andelsbrevets
pålydende før overdragelsen godkjennes.
Andelsbrevet kan ikke pantsettes uten styrets godkjennelse.
Ingen kan inneha andelsbrev for mere enn 2 plasser.
Båtplasser som det ikke er solgt andelsbrev til, kan leies ut etter styrets nærmere
bestemmelse.

§7
ÅRSMØTE
Årsmøte skal avholdes innen 1. april hvert år. Årsmøtet er foreningens høyeste
myndighet. Innkalling skjer med minst 14. dagers varsel. Årsmøtet behandler
følgende saker:
1.
Styrets årsberetning.
2.
Regnskapet for siste regnskapsår.
3.
Fastsettelse av avgifter, herunder kontingent, leiebeløp, vaktgebyr m.m.
4.
Budsjettet for inneværende år.
5.
Valg av styre og revisor.
6.
Fastsettelse av honorar til revisor og styrets medlemmer.
7.
Oppnevnelse av valgkomité på 3 medlemmer.
Dagsorden skal følge innkallingen sammen med årsberetning, regnskap, budsjettet,
revisors beretning og eventuelt andre saker innsendt av medlemmer.
Saker som ønskes behandlet på årsmøtet, skal være styret skriftlig i hende innen 15.
februar.
Saker av presserende karakter, sendt styret etter tidsfristen, kan årsmøtet med 2/3
flertall vedta å behandle. Dette gjelder dog ikke forslag til lovendringer.
Stemmerett på årsmøtet har alle med gyldig andelsbrev i foreningen.
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Årsmøtet er beslutningsdyktig når minst 25 stemmeberettigede medlemmer møter.
Medlemmer kan avgi stemme med inntil 5 fullmakter. Husstandsmedlemmer kan
representere hverandre uten fullmakt.
Ved valg og alminnelige beslutninger gjelder simpelt flertall. Oppstår det
stemmelikhet, gjør formannens stemme utslaget. Dette gjelder ikke ved valg på
person hvor det ved stemmelikhet foretas loddtrekning.
Til lovendring kreves 2/3 flertall blant de fremmøtte og samtidig stemmeberettigede
medlemmer.
Medlemmer til valgkomité og andre tillitsverv i foreningen med unntak av styret
velges for ett år ad gangen.

§8
EKSTRAORDINÆRT ÅRSMØTE
Ekstraordinært årsmøte holdes når styret finner det nødvendig, eller når minst 25
stemmeberettigede medlemmer krever det. Innkallingen skal være postlagt senest
14 dager før møtedagen. Ekstraordinært årsmøte kan bare behandle de saker som
er nevnt i innkallingen.

§9
STYRET
Årsmøtet velger et styre bestående av formann, 4 medlemmer og 2 varamenn..
Samtlige velges for 2 år ad gangen. Styret velger selv nestformann, sekretær og
kasserer. Styremedlemmene, herunder formann og varamenn, kan gjenvelges.
Formann, 2 styremedlemmer og 1 varamann velges i like årstall. 2 styremedlemmer
og 1 varamann velges i ulike årstall.
Styret er ansvarlig for den daglige drift av båtforeningen og havnen i henhold til
foreningens lover, havnereglement, årsmøtets vedtak og offentlige bestemmelser.
Styret oppnevner foreningens representanter i FBB.
Styremøter holdes når formannen finner det nødvendig eller når minst 2 av de øvrige
styremedlemmer forlanger det. Styret er beslutningsdyktig når minst halvparten
møter etter forutgående innkalling. Styret fører protokoll over sine forhandlinger.

Administrativ leder, styreleder eller 2 av de øvrige styremedlemmer har
anvisningsrett. Nødvendiggjør driften betydelige utbetalinger som ikke er budsjettert
kreves enstemmig styrebeslutning.

§ 10
FELLESUTVALGET FOR BÅTFORENINGENE I BÆRUM (FBB)
Gyssestad Båtforening er medlem av FBB og er bundet av dettes vedtekter for så
vidt angår medlemsforeningenes solidariske ansvar ovenfor Bærum kommune.
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§ 11
FORENINGENS OPPLØSNING
Forslag om foreningens oppløsning må forelegges for årsmøtet. Ved spørsmål om
oppløsning av foreningen har bare medlemmer med andelsbrev stemmerett. Til
oppløsning kreves tilslutning fra 4/5 av de møtende når minst 2/3 av medlemmene er
møtt frem.
Blir foreningen oppløst treffes ved alminnelig stemmeflertall bestemmelse om
anvendelse av foreningens midler.

********************
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