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§ 1. Båtforeningen Pluggen 

Båtforeningen Pluggen er en selvstendig båtforening som har som formål å skaffe medlemmene gode 
tidsmessige brygger og opplagsplasser, samt å fremme interesse for godt sjømannskap.  

 

§ 2. Årsmøte  

Årsmøtet - foreningens høyeste organ - avholdes hvert år innen utgangen av mars og kunngjøres minst fire 
uker tidligere på Båtforeningen Pluggens nettside. Forslag som medlemmene ønsker behandlet, må være levert 
styret minst tre uker før årsmøtet. Medlemmene innkalles med saksliste per e-post og på Båtforeningen 
Pluggens nettside to uker før årsmøtet. 

a) Godkjenning av dagsorden og valg av ordstyrer og referent  

b) Protokoll fra forrige årsmøte  

c) Årsberetning  

d) Regnskap 

e) Fastsettelse av innskudd og årlig plassleie, gebyr for uteblivelse fra vakt og dugnad, dagsgebyr opplagsplass, 
purregebyr årlig plassleie og godtgjøring til tillitsvalgte 

f) Budsjett  

g) Innkomne forslag  

h) Valg  

 

§ 3. Valg og godtgjørelser 

Årsmøtet velger tillitsvalgte for to år og foretar følgende valg: 

- leder  

- havnesjef 

- kasserer 

- fire styremedlemmer 

- åtte havneassistenter 

- to opplagsplassassistenter  

- to revisorer 

- to medlemmer til valgkomiteen  



Leder innkaller styret etter behov. Styret oppnevner IK-El-ansvarlig, IK-El-assistent og HMS-ansvarlig. Havnesjef 
og kasserer tiltrer styret som styremedlemmer. Leder og havnesjef kan ikke være på valg samme år. Leder, 
kasserer og havnesjef fritas for båtplassavgift og får godtgjørelse for sine verv, jfr § 2. punkt e. Alle tillitsvalgte 
fritas for vakt. Medlemmene plikter å motta valg. Valgkomiteen varsler kandidater minst to uker før årsmøtet. 
Styret skal underrette valgkomiteen minst seks uker før årsmøtet avholdes.  

 

§ 4. Lover, reglementer og instrukser  

Styret foretar nødvendig utarbeidelse av forslag til revisjon av lover og instrukser for bruk av brygger, slipp og 
opplagsplass, samt instrukser for tillitsvalgte. Styret påser at loven og instruksen blir fulgt.  

 

§ 5. Vedlikehold og nyanskaffelser  

Ekstraordinært vedlikehold og kostbare nyanskaffelser skal forelegges årsmøtet for godkjenning. Styret kan 
fravike dette ved tidsnød, men dog innenfor ansvarlige økonomiske grenser. Innskudd og årlig plassleie skal gå 
til vanlig vedlikehold av brygger og foreningens utstyr for øvrig, samt til utgifter som foreningen til enhver tid 
har.  

 

§ 6. Medlemskap  

Aldersgrensen for medlemskap er atten år. Man blir medlem av foreningen når innskudd og årlig plassleie for 
innmeldingsåret er betalt. Dersom båtplassen står ubenyttet i to år – uansett om avgift er betalt - kan 
foreningen si opp medlemskapet. Medlemmene er forpliktet til å sørge for at alle personopplysninger er 
oppdatert. Medlemmene kan pålegges dugnad og vakt i havna. 

Frist for å si opp et medlemskap er 1. mars. Etter denne dato blir det krevd full betaling for inneværende 
sesong. Dette innebærer at medlemskapets rettigheter og plikter videreføres. Ved oppsigelse blir innskudd 
tilbakebetalt straks tilsvarende plass er leid ut på nytt, med fratrekk av eventuelt skyldige beløp. 

 

§ 7. Vakttjeneste  

Medlemmene kan pålegges å gå vakt i båthavna, én natt i tidsrommet fra 1. mai til 30. september. Det skal til 
enhver tid være to på vakt samtidig. Det skal føres vaktjournal som undertegnes av begge vakter. 
Vaktinstruksen må følges nøye og alle hendelser føres i journalen. Manglende vaktjournal blir registrert som 
uteblivelse fra vakt. Medlemmene har plikt til å holde seg orientert om sine vakter. Uteblivelse fra vakt 
medfører gebyr. 

 

§ 8. Framleie og bytte av båt 

Ingen medlemmer har lov til å overdra båtplassen til andre uten styrets samtykke. Framleie er ikke tillatt. 
Dersom en båtplass ikke benyttes, skal styret varsles, og plassen disponeres av styret. Ved bytte av båt skal 
foreningens registreringsskjema sendes havnesjef i utfylt stand for godkjenning. 

 

§ 9. Årlig plassleie  

Årlig plassleie skal være betalt uoppfordret innen 15. april hvert år. Senest 14 dager før betalingsfrist sendes 
innbetalingsblankett for årlig plassleie til medlemmene. Purring sendes 14 dager etter betalingsfrist med et 
gebyr for ubetalt plassleie. Etter dette sendes varselbrev om eksklusjon, jf. § 12 



 

§ 10. Ansvarsforsikring og registrering 

Alle medlemmer er forpliktet til å holde sine båter ansvarsforsikret. Alle båter skal være forskriftsmessig 
registrert i Småbåtregisteret eller merket med Securmark. 

 

§ 11. Opplagsplass og havn 

Båter, opplagsbukker, traller og hengere skal være merket med båtplassnummer, slik at eieren om nødvendig 
kan kontaktes. 

Båter skal fjernes fra opplagsplassen før 15. juni. Opplagsplassen skal ryddes for alt utstyr. Etter denne dato 
påløper det dagsgebyrer. Størrelsen på gebyret bestemmes av årsmøtet. Traller og hengere settes på anvist 
plass. Se for øvrig foreningens Havnereglement.  

 

§ 12. Eksklusjon 

Styret har fullmakt til å bortvise og ekskludere medlemmer som ikke overholder denne lov eller gjeldende 
havnereglement. En eksklusjon kan appelleres til styret, og vedtak i styret er endelig. Melding om mislighold 
sendes i rekommandert brev til medlemmet.  

 

§ 13. Lovendring 

Forandringer eller tilføyelser i denne lov kan bare skje på ordinært eller ekstraordinært årsmøte. 
Endringsforslaget må være styret i hende i løpet av desember måned.  

 

§ 14. Oppløsning  

Forslag om oppløsning av foreningen må være styret i hende senest 1. desember. Forslaget må være 
undertegnet av minst 15 medlemmer. For at årsmøte eller ekstraordinært årsmøte skal kunne fatte vedtak om 
oppløsning, må minst ¾ av medlemmene være til stede, og vedtaket må fattes med minst ¾ flertall. Dersom 
det ikke møter tilstrekkelig antall medlemmer på det første innkalte årsmøte, blir det berammet nytt årsmøte 
som er beslutningsdyktig uansett frammøte. 


