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VEDTEKTER
for
”Båtlaget Mumm 36 Nesodden”
Om Vedtektene:
Rev. 1: ble lagt fram for stiftelsesmøtet 25. april 2009.
Rev. 2: inneholder endringer vedtatt av stiftelsesmøtet.
Rev. 3: inneholder Nesodden Seilforenings betingelser for eierskap i henhold til brev av 15.5.09
Rev. 4: er tilpasset organisasjonsformen ”forening” idet man har gått bort fra registrering som ”foretak”. I tillegg
er reglene for deltagelse som mannskap tatt inn som punkt 19 i vedtektene.
Rev. 5: Punkt 14.1 er endret ved at tredje punkt ”info til skippere og co-skippere” er strøket
Rev. 6: Punkt 13 er endret for å stemme med foreningsprinsippet om at eventuell formue ikke kan deles mellom
medlemmene.
Rev. 7: ”Eiere” er erstattet av ”medlemmer i Båtlaget”. Punkt 11 er endret til ”hvert medlem en stemme”. Punkt
13 er forkortet ved å fjerne ”doneres til tredjeperson eller destrueres”. Tvil om innskudd er i strid med
foreningsprinsippet er avklart. Det er det ikke.

Innhold
1.
Sammenslutningsform og navn ..................................................................................................................... 2
2.
Medlemskap og medlemmer ......................................................................................................................... 2
3.
Eierskap og heftelse ...................................................................................................................................... 2
4.
Sete .............................................................................................................................................................. 2
5.
Formål.......................................................................................................................................................... 2
6.
Betingelser for personlig medlemskap i Båtlaget ........................................................................................... 2
7.
Nesodden Seilforenings medlemskap i Båtlaget............................................................................................. 2
8.
Rettigheter som medlem av Båtlaget ............................................................................................................. 2
9.
Anvendelse av årsoverskudd ......................................................................................................................... 2
10. Styre............................................................................................................................................................. 2
11. Ordinært årsmøte .......................................................................................................................................... 3
12. Ekstraordinært årsmøte ................................................................................................................................. 3
13. Oppløsning av Båtlaget................................................................................................................................. 3
14. Driftsorganisasjon......................................................................................................................................... 3
14.1
Bookinggruppen ............................................................................................................................. 3
14.2
Vedlikeholdsgruppen...................................................................................................................... 4
14.3
Skipperlauget.................................................................................................................................. 4
14.4
Økonomifunksjonen ....................................................................................................................... 4
15. Nye medlemmer av Båtlaget ......................................................................................................................... 4
16. Tak på antall medlemmer per båt .................................................................................................................. 4
17. Eksklusjon.................................................................................................................................................... 4
18. Nesodden Seilforening.................................................................................................................................. 4
19. Regler........................................................................................................................................................... 4

Vedtekter Rev. 7_Endelig stiftelse

2

1.

Sammenslutningsform og navn

Sammenslutningen er en forening med navn ”Båtlaget Mumm36 Nesodden” forkortet
”Båtlaget”.

2.

Medlemskap og medlemmer

Medlemskap fordrer godkjennelse fra foreningens styre og innbetaling av fastsatt innskudd.
Båtlaget skal ha en medlemsmasse begrenset nedad av det antallet som skal til for å drive
og seile båtene, og begrenset oppad slik at det blir rimelig anledning til seiling for alle
medlemmene.

3.

Eierskap og heftelse

Båtlaget er selveiende. Ingen av medlemmene disponerer over dets formue, har krav på
utdeling av overskudd, eller hefter for dets gjeld.

4.

Sete

Båtlagets sete er i Nesodden kommune.

5.

Formål

Båtlaget skal eie og drive seilbåter av typen Mumm36.
Båtlagets formål er å etablere en ny klubbracer / entypeklasse på Nesodden. Dette skal gi
seilere i Nesodden Seilforening anledning til regattaseiling på høyt sportslig og sosialt nivå.

6.

Betingelser for personlig medlemskap i Båtlaget

Personlig medlemskap er betinget av:
1.
2.
3.
4.
5.

7.

Innbetaling av engangsinnskuddet på 25 000 kroner
Årlig betaling av kontingenten som fastsatt på Båtlagets årsmøte
Gyldig medlemskap i Nesodden Seilforening
Deltagelse i driften av Båtlaget og vedlikeholdet av Båtlagets båter.
Deltakelse som mannskap på Båtlagets båter

Nesodden Seilforenings medlemskap i Båtlaget

Nesodden Seilforenings medlemskap er betinget av:
1. Innbetaling av avtalt engangsinnskudd
2. Årlig betaling av avtalt kontingent
Nesodden Seilforening er fritatt fra dugnad i forbindelse med vedlikehold av båtene.

8.

Rettigheter som medlem av Båtlaget

Medlemmene av Båtlaget har rett til:
1. Å delta som mannskap på Båtlagets båter i henhold til mannskapsreglene
2. Ved utmelding å få tilbakebetalt sitt innskudd når et nytt medlem har trådd inn i stedet

9.

Anvendelse av årsoverskudd

Beslutning om anvendelse av årsoverskuddet treffes av årsmøtet etter forslag fra styret.

10.

Styre

Båtlaget skal ha et styre bestående av laugsleder, bookingsjef, vedlikeholdssjef og kasserer
samt et medlem oppnevnt av Nesodden Seilforening. Innkjøp ut over ti tusen kroner krever
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enstemmighet i styret. Andre vedtak kan gjøres med simpelt flertall, men enighet skal
tilstrebes.

11.

Ordinært årsmøte

Båtlagets ordinære årsmøte skal varsles med e-post minst tre uker på forhånd og holdes i
mars måned etter at sesongens terminlister foreligger.
På det ordinære årsmøtet skal følgende saker behandles og avgjøres:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Årsregnskap og årsberetning, herunder disponering av årsoverskudd
Seilingsprogram for sesongen basert på styrets forslag
Fastsettelse av budsjett og kontingent for kommende år
Godkjenne styrets forslag til regler for deltagelse som mannskap på Båtlagets båter
Godkjenne styrets forslag til organisasjon
Godkjenne eventuelle endringer av vedtektene
Godkjenne eventuelle forslag fra medlemmene
Valg av styreleder og styremedlemmer
Andre saker som etter loven eller vedtektene hører under årsmøtet

Ved avstemning har medlemmene en stemme hver.
Fastsettelse av kontingent for kommende år krever enstemmighet. Endringer av vedtektene
krever minst 2/3 flertall.
Øvrige vedtak gjøres med simpelt flertall.
Årsmøtet kan avvise å behandle forslag fra medlemmene dersom forslaget ikke er
styrebehandlet.

12.

Ekstraordinært årsmøte

Ekstraordinært årsmøte kan kalles inn av styret etter eget ønske. Styret skal kalle inn til
ekstraordinært årsmøte dersom minst en tredjedel av medlemmene krever det. Minst tre
ukers varsel skal gis.

13.

Oppløsning av Båtlaget

Oppløsning av Båtlaget kan bare behandles på ordinært årsmøte. Blir oppløsning vedtatt
med minst 2/3 flertall, innkalles ekstraordinært årsmøte 3 måneder senere.
Oppløsning av Båtlaget skjer etter enstemmig vedtak på ekstraordinært årsmøte om
tilbakebetaling av innskuddene og nedleggelse av virksomheten. Båtlagets midler overlates
til Nesodden Seilforening.

14.

Driftsorganisasjon

Driften av Båtlaget organiseres med fire funksjoner:
· bookinggruppe
· vedlikeholdsgruppe
· skipperlaug
· økonomifunksjon
14.1 Bookinggruppen
Bookinggruppen ledes av bookingsjefen og tar seg av:
· Bookingtjenesten vis avis båtlagets medlemmer, Nesodden Seilforenings medlemmer og
inviterte gjester
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· Påmelding til regattaer
14.2 Vedlikeholdsgruppen
Vedlikeholdsgruppen ledes av vedlikeholdssjefen og tar seg av båtvedlikehold.
14.3 Skipperlauget
Skipperlauget ledes av laugsleder og består av alle med skipperlapp (ticket) godkjent av
Styret.
Skipperlauget bestemmer mellom årsmøtene hvor og når og man skal seile og godkjenner
seilere som ønsker å delta som mannskaper.
14.4 Økonomifunksjonen
Økonomifunksjonen ivaretas av kassereren. Kassereren eller en engasjert regnskapsfører
fører båtlagets regnskap, foretar betalinger og fakturering, og sender regnskapsrapport til
medlemmene.
Båtlaget vil opprette to bankkonti, en for driftsmidler og en for investeringsmidler.
Båtlaget skal ha en sunn økonomi og god økonomistyring.
Drift og vedlikehold skal dekkes ved:
· Årskontingenten som betales av Båtlagets medlemmer
· Deltageravgift som betales av firmagjester og andre gjester
· Sponsor- og reklameinntekter

15.

Nye medlemmer av Båtlaget

Nye potensielle medlemmer ønskes velkommen til å bli registrert på egen liste. Når
finansieringen er tilstrekkelig, kjøpes neste båt slik at målsetningen om flere båter kan
realiseres.

16.

Tak på antall medlemmer per båt

Antall medlemmer skal stå i forhold til antall plasser ombord og skal ikke overstige 14 per
båt.

17.

Eksklusjon

Medlemmer som missligholder sine forpliktelser som definert i Båtlagets vedtekter kan
ekskluderes på et ekstraordinært årsmøte. Innskudd refunderes da ikke.

18.

Nesodden Seilforening

Nesodden Seilforening er ingen garantist for at Båtlaget skal reddes ved eventuell konflikt
blant Båtlagets medlemmer. Rutiner for organisering av Seilforeningens seilere utarbeides i
henhold til føringene gitt i foreningens brev av 15. mai 2009.

19.

Regler

Følgende regler for deltakelse som mannskap på Båtlagets båter under seilaser som er
oppført på seilingsprogrammet senest 2 uker i forveien, ble vedtatt under stiftelsen. Reglene
kan endres av årsmøtet.
Alternativ 1 (når Seilforeningen har betalt to (2) innskudd pr. båt)
1. Besetning ombord
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Besetningen ombord skal normalt være 8 personer hvorav skipper og co-skipper skal være
medlemmer av skipperlauget. Skipperlauget enes om fordelingen seg imellom. Loddtrekning
benyttes dersom det skulle være nødvendig.
2. Disponering av plassene
De 6 gjenværende plassene disponeres av foretakets bookingsjef etter følgende regler:
a) To (2) plasser forbeholdes medlemmer av Nesodden Seilforening som ikke er
medlemmer av Båtlaget
b) Fire (4) plasser forbeholdes medlemmer av Båtlaget
3. Booking
Booking skjer ved at medlemmene får tilsendt årets seilingsprogram så snart terminlistene
foreligger ca. 15. mars med beskjed om å returnere sine ønsker innen 15. april. Nesodden
Seilforening er selv ansvarlig for booking av medlemmer som ikke er medlemmer av Båtlaget
og for å meddele dette til bookingsjefen.
4. Overbooking
Ved overbooking vil fordelingen bli foretatt slik:
· Navnelisten for regattaen det gjelder sendes dem som har meldt seg med spørsmål om
noen vil stå over slik at det blir en mest mulig rettferdig fordeling av plassene i løpet av
sesongen
· Når navnelisten er begrenset til dem som sterkt ønsker å delta legges alle navnene i en
hatt og de seks første navnene som trekkes får delta.
Hver tinnskudd har ett lodd slik at hvis har man to innskudd så får man navnet sitt på to lodd i
hatten. Laugsmedlemmer som ikke alt har fått plass kan delta i trekningen
5. Underbooking
Dersom medlemmene av Båtlaget ikke fyller sine respektive plasser skal restplassene
automatisk stilles til disposisjon for medlemmer av Nesodden Seilforening som ikke er
medlemmer av båtlaget. Det samme gjelder i motsatt fall. Dersom det fortsatt er restplasser
kan inviterte seilere som verken er medlemmer av Båtlaget eller medlemmer av Nesodden
Seilforening delta.
6. Unntak
· Reglene gjelder ikke ved kunde/sponsorarrangementer.
ooo O ooo
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