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1. Navn og emblem 
 
Foreningens navn er Malvik Båtforening. Den ble stiftet 16. mars 1976 som Hommelvik Båtforening og 
endret navn i 1985. Foreningens emblem er et blått anker plassert på skrå mellom Malvik og Båtforening. 
På foreningens vimpel er dette trykket på hvit bunn. 

2. Formål 
 
Foreningen er en ideell, frivillig forening med ikke fortjenestebasert formål. Formålet er å samle alle 
båtinteresserte i Malvik for ved felles opptreden å arbeide for de interesser som ligger foreningen nær. 
 
Motto: En for alle, alle for en. 
 
• Skape og vedlikeholde et godt båtmiljø i en sikker båthavn og på opplagsplass. 
• Søke fremmet en sunn og sikker båtsport med opplæring i sjøkyndighet 
• Bekjempe forurensning av sjø og strandområder 
• Utbre kunnskap om sjøvett og båtmateriell 
• Samarbeide lokalt og regionalt med andre foreninger om felles oppgaver 
• Samarbeide med myndighetene for å løse aktuelle oppgaver innen rammen av formålet 
• Sikre at helse, miljø og sikkerhet fungerer både for enkeltmedlemmer og hele havneanlegget. 

3. Medlemskap 
 
Vi skiller mellom 3 typer medlemskap: 
 
A. Medlemmer med innskuddsbevis betaler medlemsavgift. 
B. Støttemedlemmer betaler mindre avgift. Disse mottar medlemsbladet Dreggen, har tale og forslagsrett, 
     men ikke stemmerett i hht. vedtektene pkt. 7. 
C. Personer med leieavtale betaler også medlemsavgift. Leieavtalen går fra medio April til medio  
     September og fra medio September til medio April. Dette gjelder om båten ligger på sjøen eller om den  
     står på land. 
 
     Æresmedlemmer oppnevnes av styret. De betaler ikke medlemsavgift.          
 
Medlemmene plikter å anerkjenne og godta foreningens vedtekter og regler og rette seg etter disse. 
Medlem som ved sin oppførsel vekker anstøt eller forargelse, virker til skade for foreningen, eller 
misbruker foreningens eiendeler, kan av styret, etter gitt varsel, ekskluderes, og mister da sine rettigheter.   
Eksklusjon kan innankes til årsmøtet.  
 
Medlemmer som mener seg berettiget til fritak for noen av pliktene kontakter leder i foreningen. 

Søknaden avgjøres av leder alene, som har taushetsplikt i slike saker. 

Som innskuddsmedlem kan opptas følgende personer ved ledige båtplasser i følgende prioriterte 
rekkefølge : 
a) enhver som bor i Malvik kommune 
b) enhver som kan dokumentere fast tilholdssted i kommunen. Som fast tilholdssted regnes i denne   
 forbindelse hytte/landsted i kommunen.  
c) enhver som bor i kommune tilgrensende til Malvik kommune. 
 
Vedkommende må kunne nås over postadresse og telefon.  
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4. Medlemsavgift 
 
Medlemsavgiften følger kalenderåret og forfaller til betaling ved utløpet av april. Overskrides fristen, kan 
styret etter gitt varsel stryke vedkommende som medlem. Medlemsavgiften fastsettes av årsmøtet. 
 
5. Båtplasser 
 
Foreningen eier og forvalter alle båtplasser og leier disse ut til medlemmer som har betalt innskudd til 
foreningen. Foreningen tildeler og forvalter alle innskudd og framleie av båtplasser.  

6. Ledelse 
 
Foreningen ledes av et styre på 9 medlemmer, der fire av styremedlemmene er forretningsutvalg, som 
skal drive foreningen ut fra fattede vedtak i styret og på årsmøtet. Forretningsutvalget består av leder, 
økonomiansvarlig, sekretær, og leder havnekomiteen. De øvrige fem medlemmer av styret er 
komitelederne: 
 
Leder Hus og Arrangementskomite 
Leder Opplagskomite 
Leder Slipp/Dieselkomite 
Leder Båthallkomite 
Leder Dugnadskomite 
 

Redaktør av medlemsbladet ”DREGGEN” tiltrer under møtene med tale og forslagsrett.  

HMS ansvarlig tiltrer under møtene med tale og forslagsrett. 

Nestleder velges av styret når det konstituerer seg etter årsmøtet. Nestleder leder styremøtene når leder 
er forhindret, og er en av de fire som utgjør forretningsutvalget.  

Komiteenes arbeidsområde er angitt i instrukser. Endringer vedtas på årsmøtet og tas inn i vedtektene. 
Komitelederne skal ved personlig forfall til styremøte eller årsmøte tilsi et av komiteens medlemmer å 
møte. I tilfelle stemmelikhet har lederen dobbeltstemme. 
 

Økonomiansvarlig er foreningens forretningsfører.  

Medlemmer med tillitsverv kan etter årsmøtevedtak få en godtgjørelse til dekning av utgifter til bilkjøring 
og annet. Styremedlemmer får dekt fasttelefon for 2 kvartaler. De får en fast årlig godtgjørelse vedtatt av 
årsmøtet. De har ellers de samme plikter som andre medlemmer når det gjelder dugnad, men er fritatt for 
ukesvakt og evt. nattevakt. 

7. Årsmøte 
 
Ordinært årsmøte holdes hvert år innen utgangen av mars. Ekstraordinært årsmøte kan avholdes når 
styret krever det eller når 1/3 av medlemmene med båtplass forlanger det. 

Årsmøtet behandler: 

Årsberetninger fra styreleder og komiteledere, revidert regnskap, forslag til nye vedtekter og instrukser og 
endringer, samt alle forslag som legges fram til behandling. Alle forslag skal være styrebehandlet. Saker 
av vesentlig økonomisk betydning for medlemmene og for foreningen skal avgjøres av årsmøtet med 2/3 
flertall av de frammøtte med båtplass og skal nevnes i innkallingen til møtet. Årsmøtet kan kreve 
uravstemning. 
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Eventuelt overskudd fra foreningens virksomhet skal gå til videre drift og utvikling av foreningens formål i 
henhold til pkt 2. Utbytte kan ikke deles ut til medlemmene. 

 

Alle komiteledere er forpliktet til å sende inn årsrapport om sin virksomhet til styret til siste styremøte før 
årsmøtet.  

Årsmøtet skal kunngjøres gjennom foreningens medlemsblad, felles utsendt epost og på foreningens 
hjemmeside med varsel minst 14 dager før møtet. 

Forslag som ønskes behandlet på årsmøtet må være styret ihende senest 8 dager før årsmøtet.                     
                                            

 

8. Valg 
 
På årsmøtet velges: 

Leder, økonomiansvarlig, sekretær og leder havnekomite, som utgjør forretningsutvalget. 

Videre velges leder hus og arrangementskomite, leder opplagskomite, leder slipp/dieselkomite, leder 
båthallkomite, leder dugnadskomite, redaktør og leder for redaksjonsutvalget. Disse velges for to år. 

Det ene året velges leder, sekretær, leder opplagskomite, leder slipp/dieselkomite og leder 
dugnadskomite, leder båthallkomite.  Disse velges for 2 år. 

Neste år velges leder havnekomite, leder hus og arrangementskomite, økonomiansvarlig, og redaktør. 
Disse velges for 2 år. 

Dette for å få til et system hvor komitemedlemmene overlapper hverandre. 

Videre velger årsmøtet for hvert år: 
 
2 revisorer, 2 medlemmer av hus og arrangementskomiteen, 2 medlemmer av havnekomiteen, 3 
medlemmer av opplagskomiteen, 2 medlemmer til båthallkomiteen, 4 medlemmer av slipp/dieselkomiteen, 
9 medlemmer til dugnadskomiteen, 3 medlemmer til kursutvalget og en valgkomite på 3 medlemmer. Det 
velges 2, eventuelt flere medlemmer av redaksjonsutvalget etter forholdene. I komiteer med 5 medlemmer 
gjelder valgene for 2 år.  

Alle kan gjenvelges, men kan frasi seg valg for like lang tid som de har hatt tillitsverv. 
Innskuddsmedlemmer, må regne med å ta tillitsverv hvis de vil være med i foreningen. 

9. Oppløsning 
 
Foreningen kan ikke oppløses hvis 1/10 av medlemmene motsetter seg det. Om Malvik Båtforening totalt 
må nedlegge sin virksomhet, skal resterende midler, etter at alle innskudd er innløst og alle kreditorer har 
fått sitt, gå til et allmennyttig formål eller til en annen liknende frivillig virksomhet.  
Foreningen er ikke formelt oppløst før 1 år etter vedtak om oppløsning. 
 
Dersom Malvik Båtforening, uansett av hvilke grunn, må nedlegge virksomheten i Nygården, vil tidligere 
innskuddsmedlemmer få fortrinnsrett til leie av plass i anlegg som blir bygget i Malvik Båtforenings regi.  

10.  HMS 
Styret utnevner en person blant foreningens medlemmer som skal ta seg av Helse Miljø og sikkerhet i 
havna. Vedkomne utarbeider dokumenter, risikoanalyser og arbeidsinstruks for de ulike arbeidsoppgaver i 
havna. HMS ansvarlig får myndighet til å stoppe arbeid som ansees for risikofylt å utføre og har tale og 
forslagsrett på styremøter. 
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11. Tvist 
 
Tvist i forbindelse med disse vedtekter og ledelsens behandling av båteierne behandles av årsmøtet.         
Det forhindrer ikke at saken kan bringes inn for retten.  

 
 
 

12. Organisasjonskart Malvik Båtforening. 
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