
VEDTEKTER 
 

for 

 

BISPEBRYGGA  BÅTFORENING 
 

Stiftet 27. juni 1928 

 
Vedtatt på årsmøtet 13. februar 1984 

med endringer 

vedtatt på årsmøtene 13. februar 1989, 11. februar 2003, 17. februar 2004, 13. februar 2008, 15. februar 2012, 13. februar 2013. 

februar 2014. 

 

§ 1 

NAVN 
 

Foreningens navn er Bispebrygga Båtforening og dens initialer er B.B. 

Foreningens vimpel er i orange-hvit-orange farge med skipsratt og B.B. som foreningsemblem i 

det midterste hvite felt. 

 

Bispebrygga Båtforening er tilsluttet Kongelig Norsk Båtforbund (KNBF). 

Bispebrygga Båtforening er registrert i Enhetsregisteret med organisasjonsnr. 991 741 291. 

 

 

§ 2 

FORMÅL 
 

Foreningens formål er å fremme båtlivet og arbeide for medlemmenes og allmenne interesser 

gjennom å 

- skape og vedlikeholde gode og sikre forhold i foreningens område, 

- utvikle et godt båtmiljø og kameratskap der medlemmene ferdes, 

- samarbeide med myndigheter og organisasjoner for å ivareta båtfolkets interesser, 

- følge utviklingen i nærmiljøet og verne om foreningens virksomhet, 

- etterleve de reglene for Helse Miljø og Sikkerhet (HMS) som til enhver tid gjelder.  

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 og som er registrert i Frivillighetsregisteret. 

   

Det skal årlig oppnevnes en person med ansvar for gjennomføring og ettersyn av de 

miljøreglene som til enhver tid gjelder. HMS-ansvarlig rapporterer til styret, som foretar 

nødvendige tiltak. 

 

 

§3 

MEDLEMSKAP 
 

Styret kan oppta enhver eier av fritidsbåt som vil arbeide for B.B.s formål og innordne seg 

foreningens vedtekter og ordensregler. Fortrinnsrett har personer bosatt i Oslo kommune eller 

kommuner som ikke har grenser til sjøområder. Søknadsansienniteten danner grunnlag for 

opptak, men styret skal vurdere den enkelte søker og søkerens båt. 



Innmeldingsgebyret fastsettes av årsmøtet og refunderes ikke ved opphør.  

Etterlatt ektefelle/samboer av foreningsmedlem kan overta medlemskapet vederlagsfritt dersom 

vedkommende ønsker det. 

 

Etterlatt barn kan etter søknad opptas som medlem utenfor ansiennitetsrekkefølge for søkere 

mot 50 % av gjeldende innmeldingsgebyr.  

 

Medlem som har fylt 70 år kan søke om å få overføre medlemskapet til barn mot 50 % av 

gjeldende innmeldingsgebyr, forutsatt at vedkommendes bosted er i overensstemmelse med 

Oslo kommunes regler (jf.ovenfor). 

 

Nye medlemmer som får overført medlemskap fra familie, starter med ansiennitet fra dato for 

overdragelsen av medlemskapet.  

 

Medlem som har fylt 70 år og som har vært medlem av Bispebrygga Båtforening de siste 10 

årene, kan søke styret om veteranmedlemskap. Veteranmedlemmer fritas fra foreningens 

bestemmelser om båthold og dugnad, men ellers gjelder foreningens bestemmelser og 

ordensregler som for ordinære medlemmer. Veteranmedlemmer er velkomne på årsmøter, 

medlemsmøter og andre sosiale tilstelninger. De har forslags- og talerett, men ikke stemmerett. 

Veteranmedlemmer betaler ikke kontingent, men må betale en egenandel ved deltakelse i 

sosiale arrangement på lik linje med ordinære medlemmer. Veteranmedlemmer har ikke rett til 

båtplass. 

 

Medlemskapet er betinget av å ha egen båt i foreningens område. Medlem som midlertidig ikke 

har egen båt i området, kan beholde sitt medlemskap i inntil 1 år etter at den egne båten ble 

fjernet. Utmelding av foreningen skal skje skriftlig. 

 

Medlem som ved sin oppførsel virker til skade for foreningen eller medlemmene, kan etter 

skriftlig advarsel ekskluderes av styret. Eksklusjonen kan innankes for årsmøtet. 

 

 

Medlem som har gjort en ekstraordinær og enestående innsats for foreningen, kan etter 

enstemmig innstilling fra styret innvoteres som æresmedlem av årsmøtet. Æresmedlem betaler 

ikke kontingent, arealavgift, eller andre former for avgifter eller egenandeler. 

 

 

§4 

KONTINGENT 
 

Kontingent og avgifter fastsettes av årsmøtet. Ved siden av årskontingent betales 

administrasjonsgebyr for medlemssøkere, innmeldingsgebyr, leieavgift for båt i havn og opplag, 

samt andre avgifter fastsatt av årsmøtet. 

 

Årskontingent og faste avgifter følger kalenderåret og betales forskuddsvis innen utgangen av 

mars måned. Oversittes denne frist, kan styret – etter gitt varsel og purregebyr – stryke 

vedkommende som medlem. Årsmøtet kan gi styret fullmakt til å fastsette enkelte priser. 

 

 

§ 5 

ÅRSMØTET 



 

Årsmøtet er foreningens øverste myndighet og avholdes hvert år innen 31,mars. Skriftlig 

innkalling med dagsorden med eventuelle forslag til vedtektsendringer fremsendes 

medlemmene senest 2 uker før møtet. Saker som ønskes behandlet av årsmøtet, må være styret i 

hende senest 20. januar.  

 

Årsmøtet velger dirigent, møtereferent samt 2 personer til å undertegne protokollen. 

 

 

Årsmøtet skal behandle: 

 1. Styrets årsberetning 

 2. Årsregnskap i revidert stand 

 3. Saker og forslag 

 4. Fastsetting av kontingent og avgifter 

 5. Budsjett 

 6. Valg på: 

  a) Leder, styremedlemmer og varamedlemmer 

  b) 2 revisorer for 1 år.  

  c) 1 inntredende medlem i valgkomiteen på 3 medlemmer. 

  d) Andre komiteer og tillitsmedlemmer etter behov. 

 

Årsmøtet er beslutningsdyktig når innkallingen er skjedd på lovlig måte. 

 

Vedtak som gjelder vedtekter eller oppløsning, krever 2/3 flertall. For øvrig avgjøres voteringer 

ved simpelt flertall. Ved stemmelikhet anses et forslag som forkastet. Ved flere enn to 

kandidater til et verv, skal bundet omvalg foretas mellom de to som har oppnådd flest stemmer 

ved første votering. 

 

§ 6 

EKSTRAORDINÆRT ÅRSMØTE 
 

Ekstraordinært årsmøte avholdes når styret finner det nødvendig eller når minst 1/3 av 

medlemmene forlanger det. Skriftlig innkalling fra styret med dagsorden sendes medlemmene 

senest 14 dager før møtet. Ekstraordinært årsmøte kan bare behandle de saker som er angitt ved 

innkallingen. 

 

§ 7 

MEDLEMSMØTE 
 

Medlemsmøte avholdes når styret finner det ønskelig eller når minst 1/4 av medlemmene ber 

om det. På medlemsmøter kan tas opp saker av felles interesse for medlemmene, som t. eks. 

informasjon og opplysningsvirksomhet eller behandling av spørsmål i forbindelse med 

foreningens drift, som ikke krever årsmøtebehandling. Medlemsmøter kunngjøres skriftlig med 

minst 1 ukes varsel. 

 

 

 

 

 

 



§ 8 

STYRET 
 

Bispebrygga Båtforening ledes av et styre med leder og 5 styremedlemmer som alle velges 

direkte til sine verv av årsmøtet. Lederen velges for 1 år, nestleder, kasserer, sekretær, havnesjef 

og trucksjef for 2 år. 2 styremedlemmer står på valg hvert år. Styret har 2 varamedlemmer med 

1 års funksjonstid.  

 

Styret er mellom årsmøter foreningens øverste myndighet. For å løse bestemte oppgaver, 

berammer styret dugnader og oppnevner nødvendige utvalg/tillitsverv når disse ikke velges av 

årsmøtet. 

 

Større ubudsjetterte investeringer og utlegg ønsket av styret, skal som hovedregel forelegges 

ordinært eller ekstraordinært årsmøte for eventuell godkjennelse. I spesielle tilfelle hvor en 

hurtig avgjørelse er nødvendig for foreningens kontinuerlige, daglige drift har styret fullmakt til 

å bruke inntil kr. 75 000.- eks mva. uten forhåndsgodkjennelse, under den forutsetning at det er 

enstemmighet i styret. En slik investering skal dokumenteres fullstendig på neste ordinære 

årsmøte.   

 

Styret ansetter/avskjediger foreningens funksjonærer og medhjelpere, fastsetter deres lønn og 

stillingsinstruks når slike tilsettinger er hjemlet av årsmøtet. 

 

Styret framlegger for årsmøtet årsberetning, revidert regnskap, budsjettforslag og andre saker 

årsmøtet skal behandle. 

 

Styremøter avholdes når lederen finner det ønskelig eller når minst 2 styremedlemmer krever 

det. 

 

Styret er beslutningsdyktig når leder/nestleder og minst 3 styremedlemmer er til stede. Ved 

stemmelikhet er lederens stemme avgjørende. 

 

Lederen og et styremedlem forplikter med sine underskrifter foreningen overfor tredjemann. 

 

Styret består av følgende 

 

Leder  

Nestleder  

Kasserer  

Sekretær  

Havnesjef  

Trucksjef  

Vara 1 

Vara 2. 

 

Det er utarbeidet egen arbeidsinstruks for styret. Instruksen legges frem årlig for årsmøtet. 

 

 

 

 

 



§ 9 

MEDLEMMERS RETTIGHETER OG PLIKTER 
 

Alle medlemmer har rett til anvist plass for sin båt ved brygge og i opplag. Båten skal være 

godkjent i henhold til ordensreglementets bestemmelser og minimum 3,70 meter lang. 

Maksimum lengde og bredde er henholdsvis 9,60 meter og 3,40 meter og maksimum vekt er  

5500 kg. Disse målene vil det ikke under noen omstendighet bli gitt dispensasjon fra. 

Yrkesbåter eller vrakliknende båter tillates ikke på foreningens område. Styret påser at disse 

bestemmelser overholdes. 

 

I tillegg til sin båt kan et medlem ha 1 jolle på inntil 3,70 meter. Den skal oppbevares på anvist 

plass. 

 

Medlemmer har også etter anvisning adgang til å parkere sin bil på foreningens område når og i 

den utstrekning dette er mulig. 

 

Foreningen foretar eget vakthold av anlegget mellom kl. 19.00 – 07.00. Medlemmer forplikter 

seg til å utføre vaktholdet. Styret kaller inn og setter opp vaktlister etter behov. 

 

Medlemmet plikter å stille på dugnader og utføre oppgaver bestemt av styret. 

Dersom et medlem ikke møter eller opptrer i strid med disse bestemmelsene, kan styret ilegge 

gebyr, fastsatt av årsmøtet. Medlemmet kan stille med stedfortreder. 

 

Ethvert medlem plikter å rette seg etter foreningens vedtekter og bestemmelser, samt 

etterkomme styrets påbud og anvisninger. I motsatt fall kan et medlem risikere tap av 

medlemskap. Unntatt æresmedlemmer plikter alle medlemmer å motta de tillitsverv årsmøtet 

velger dem til. Fritak for tillitsverv kan bare kreves for et tilsvarende tidsrom vedkommende har 

innehatt vervet. 

 

§ 10 

ORDENSREGLEMENT 
 

For å sikre en best mulig funksjonell og lytefri virksomhet, skal foreningen til enhver tid ha et 

ordensreglement. Ordensreglementet skal godkjennes av årsmøtet. Midlertidige lempninger kan 

foretas av styret når situasjonen krever det. 

 

 

§ 11 

OPPLØSNING 
 

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

saken har vært utsendt til medlemmene med innkallingen.  Vedtaket om oppløsning må ha 2/3 

flertall.  Reversering av oppløsningsbeslutning krever simpelt flertall. 

 

Ved oppløsning skal det velges et avviklingsstyre etter vedtektenes bestemmelser om styre, med 

ansvar for foreningens anliggender frem til endelig avvikling finner sted, derunder for den 

praktiske likvidasjon av foreningen.  Vedtektenes øvrige bestemmelser får også tilsvarende 

anvendelse under avviklingen. 

 



Foreningens eiendeler og rettigheter skal overføres til, eller fordeles mellom en eller flere lokale 

foreninger med samme eller liknende formål, til benyttelse ved oppnåelse av slike formål, etter 

årsmøtets nærmere bestemmelse.  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. 

     
26.02.2014 SL 


