
Liland Båtforening - vedtekter  

1 

VEDTEKTER FOR LILAND BÅTFORENING 

Stiftet: 5. september 1979 

Sist revidert: 3. juni 2019  

 

I. NAVN OG FORMÅL  

§ 1  

Foreningens navn er Liland Båtforening og dens initialer er LB. Foreningen er tilsluttet 

Kongelig Norsk Båtforbund, region Nordland. Foreningens hjemsted er Liland i Evenes 
kommune. 
 

§ 2  

Foreningens formål er å fremme det individuelle og samlede båtlivs interesser på 
vegne av medlemmene og allmennheten, derunder å 

1. Virke for etablering av og forestå driften av båthavnen på Liland  

a. skaffe bryggeplasser og vedlikeholde disse for utleie til medlemmene 
2.  administrere framleie av bryggeplasser som leietakeren for et kortvarig 

tidsrom ikke bruker selv. 
3. Være en konstruktiv samarbeidspart med Evenes Kystlag for utvikling av 

aktiviteter på og omkring Liland Brygge. 

4. Virke for utbredelse av fritidsbåtlivet som rekreasjon og kystkultur. 

5. Virke for utbredelse av kunnskap om sjøvett, sikkerhet, kystkultur og marint 

miljøvern. 
6. Ivareta medlemmenes og allmennhetens interesser og rettigheter til bruk av 

skjærgården, sjøen og havet som rekreasjonsområde og til annen privat 

fritidsbasert utnyttelse. 
7. Samarbeide med så vel andre private organisasjoner som med offentlige 

myndigheter til fremme av båtlivets og båtfolkets interesser 
 
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 
 

 

 

II. MEDLEMSKAP  

§ 3  

 
Foreningen tilbyr medlemskap i to kategorier: 
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1. Medlemmer som til enhver tid leier båtplass. Medlemskap er obligatorisk for alle 

som disponerer båtplass.  Medlemmer betaler depositum for leie av båtplass. 
Depositum fastsettes av årsmøtet. I tillegg betales årlig kontingent.  Depositum 

og årlig kontingent skal dekke kostnader tilknyttet etablering av båtplass og 
havneanlegg, samt drift av foreningen.  

2. Andre som ønsker å stå tilsluttet Liland Båtforening uten å leie båtplass. 

Medlemmer i denne kategori har ikke stemmerett i spørsmål om salg av anlegget, 
oppløsning av foreningen eller vedtektsendringer, samt i spørsmål om fastsettelse 

av pris og leie av båtplasser. 

Båtplass tilsier én stemme under medlems-/årsmøter, selv om vedkommende har 
flere båtplasser. 

 

§ 4  

Medlem som ved sin oppførsel vekker anstøt og forargelse, virker til skade for 

foreningen, eller ikke følger pålegg fra foreningen, kan av styret, etter gitt varsel, 
ekskluderes og pålegges innløsing av båtplassen. Eksklusjon kan innankes for 
årsmøtet.  

 
Ved eventuell eksklusjon utbetales 75 % av båtplassens depositum når denne er 

omsatt, jf. § 13.  LBs eventuelle fordringer hos medlemmet trekkes fra det utbetalte 
beløpet. 
 

III. KONTINGENT  

§ 5  

Årskontingenten følger kalenderåret og forfaller til betaling 30. april. Oversittes 
fristen, kan styret etter gitt varsel, stryke vedkommende som medlem, jfr. § 4.  
 

Inngår man avtale om leie av ny båtplass etter 1. juli betales halv kontingent.  
Innbetalt kontingent refunderes ikke. 

 
Båteiere som ikke betaler kontingent til vedtatte frist ilegges et purregebyr på kr 
200,-.  Hvis leie ikke betales til forfall andre purring, innløses plassen, jfr. § 4.  

Medlemmet er selv ansvarlig for at LB har medlemmets korrekte fakturaadresse. 
  

IV. FORENINGENS ORGANER  

§ 6  

LB’s organer er:  

1. Årsmøtet  
2. Medlemsmøte 
3. Styret  

4. Eventuelle komitéer  
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§ 7  

Årsmøtet er foreningens øverste myndighet, og avholdes hvert år innen mars måneds 

utgang. Medlemmene innkalles med 4 ukers skriftlig varsel, hvor dokumenter med 
dagsorden, styrets beretning og revidert regnskap følger vedlagt.  

 
 

§ 8  

Saker som ønskes behandlet på årsmøtet, må være styret i hende innen 14 dager 

før årsmøtet.  
Fullstendig saksliste legges ut på foreningens nettside senest 1 uke før årsmøtet. 

 

 

§ 9  
Det ordinære årsmøtet skal behandle  
1. Styrets årsberetning  
2. Regnskap, fremlagt i revidert stand  

3. Fastsettelse av kontingenter og priser 
4. Eventuelt innkomne forslag  

5. Budsjett  
6. Foreta valg av styre, 2 revisorer og valgkomité. 
 

Årsmøtet er beslutningsdyktig når det er innkalt overensstemmende med § 7.  
Vedtak gjøres med alminnelig flertall med mindre vedtektene bestemmer annerledes. 

Ved stemmelikhet anses et forslag forkastet. For å bli valgt må en kandidat ha minst 
halvparten av de avgitte stemmer. Hvis ikke, holdes bundet omvalg mellom de 2 
kandidater som har oppnådd flest stemmer.  

 

§ 10  

Styret består av leder, nestleder, sekretær, kasserer og ett styremedlem. Det velges 
3 varamedlemmer i rekkefølge. Evenes Kystlag har rett til å peke ut et styremedlem. 

Dersom denne retten benyttes, velges personlig vararepresentant for vedkommende. 
Ved stemmelikhet har leder dobbeltstemme.  

Styret velges på årsmøtet, slik at 3 styremedlemmer er på valg annet hvert år. Leder 
og nestleder er på valg hver sin gang.  
Valgkomiteen består av 3 medlemmer, og skal levere sin innstilling til årsmøtet 

gjennom styret.  
Alle valg skjer for 2 år av gangen.  

 

§ 11  

Styret har den administrative myndighet og representerer foreningen utad.  
Styret holder møter så ofte det finner det nødvendig, minimum et forberedende møte 

før årsmøtet. Styret skal framlegge for det ordinære årsmøte beretningen om 
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foreningens virksomhet og revidert regnskap. Styret er beslutningsdyktig når minst 

halvparten av medlemmene er til stede.  
Styret har myndighet til å fastsette ordensregler for havneanlegget, herunder også 

regler som regulerer størrelse på båtene.  

 

V. EKSTRAORDINÆRT ÅRSMØTE  

§ 12  

Styret kan, når det finner det nødvendig, og skal, når minst 1/3 av medlemmene 

forlanger det, innkalle til ekstraordinært årsmøte. Innkallingen skal skje skriftlig med 
14 dagers varsel og med angivelse av hvilke saker som skal behandles.  

 

VI. ADMINISTRASJON AV BÅTPLASSENE  

§ 13  

Styret fordeler og eventuelt tilpasser båtplassene hvert år. I forbindelse med båtens 
plassering på bryggen skal det tas hensyn til type båt og størrelse. Årsmøtet 

fastsetter depositum for båtplassene som del av budsjettvedtaket. 
  
Båtplass tildeles etter følgende prioritering: 

 
1. Medlem som har behov for større båtplass. 

2. Til venteliste etter ansiennitet. 
 
 

Overdragelse av leieforhold til båtplass kan skje i følgende tilfeller: 
 

Rorbueiere (Liland Rorbuer) som ønsker å videreføre leieforhold for båtplassen 
sammen med rorbu. 

Overdragelse av leieforholdet i rett opp- og nedadstigende linje, eller som del av 

arveoppgjør. 

Ved overdragelser som skjer gjennom LB forbeholder LB seg å utbetale depositum til 

gammel leietaker for båtplassen først når avtale med nye leietaker er inngått. 

Framleie kan skje, og skal meddeles styret gjennom e-post til LB sin e-postadresse. 

 

 

§ 14  

Hver båteier som benytter seg av bryggeanlegget har forsikringsplikt og må ha 
minimum ansvarsforsikring.  
LB har intet ansvar for skader på båter m/tilbehør eller tyverier av disse liggende ved 

foreningens brygge.  
Den enkelte båteier er selv ansvarlig for fortøyning etter anvisning fra foreningen.  

Beskrivelse finnes på foreningens nettadresse - http://lilandbf.no/vedlikehold.html.  
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Båteiere som ikke følger foreningens retningslinjer med hensyn til fortøyning kan 
ilegges døgnmulkt på kr 200,- fra 1 uke etter at påbud er gitt.  Hvis utbedring ikke 

er foretatt 14 dager etter påbud er gitt kan medlemmet ekskluderes, jf. § 4.  Skader 
som kan relateres til mangelfull fortøyning skal dekkes av den som har hatt den 
mangelfulle fortøyningen. 

 
 

VII. DIVERSE  

§ 15  

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.  

 

§ 16  

Forslag til endring av eller tillegg til disse vedtekter forelegges årsmøtet gjennom 
styret innen en frist som er nevnt i paragraf 8 foran. Vedtak må fattes med 2/3 
flertall.  

 

§ 17  

Oppløsning av Liland Båtforening kan kun skje ved vedtak på ordinært årsmøte etter 

at saken har vært utsendt til medlemmene med innkallingen.  
Vedtaket om oppløsning, eventuelt salg må ha 2/3 flertall - etter innstilling av det 
sittende styret.  

Etter at alle forpliktelser er oppgjort, skal foreningens eiendeler og rettigheter, etter 
årsmøtets nærmere bestemmelse, overføres til eller fordeles mellom en eller flere 

lokale foreninger med samme eller liknende 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. 

 

§ 18   

Medlemmer som har båtplass tilpliktes dugnad som del av årlig vedlikehold eller 
oppgradering av anlegget.   

  
Medlemmer som ikke deltar tilpliktede dugnadstimer, betaler et kronebeløp pr time 

de ikke deltar.  Deltakelse i dugnad ut over pliktige timer avregnes med samme 
kronebeløp.  Medlemmer som stiller med traktor, båt, spesialutstyr telles 2 timer 
for hver deltakende time. 

 
Tilpliktede dugnadstimer og sats for avregning besluttes av årsmøtet.  Avregning av 

dugnadstimer skjer på kontingent året etter dugnad er gjennomført.   


