Vedtekter for Leangbukten Båtforenings medlemslag (LBF)
Org nr 890 909 922

§ 1 Navn
Foreningens navn er Leangbukten Båtforenings medlemslag og dens initialer er LBF.
§ 2 Formål
LBFs formål er å samle båtinteresserte i Asker i arbeidet for å:
-fremme båtsport og friluftsliv i sunne former
-skape og vedlikeholde et godt båtmiljø til vanns og til lands i foreningens nærområde
-samarbeide med Leangbukten Båtforenings Andelslag SA (LBA) om å sikre tilgang til båthavn
og opplagsplasser
-utbre kjennskap til lokalfarvannet
-sikre friarealer og bedre mulighetene for bruk av disse
-bekjempe forurensning av sjø og strender
-utbre kunnskap om sjøvett og båtmateriell
-i samråd med LBA samarbeide lokalt og regionalt med andre foreninger om felles oppgaver
samt samarbeide med lokale myndigheter for å løse aktuelle oppgaver innen rammen av formålet.
Foreningen skal videre følge utviklingen innenfor foreningens interesseområder nøye og bringe
eventuelle saker av interesse inn til LBF og LBAs felles administrasjon for videre behandling.
§ 3 Medlemskap og medlemsregister
Som Medlem kan styret oppta enhver båtinteressert som sender skriftlig søknad og som vil arbeide
for LBFs formål.
Medlem som har ervervet en andel i LBA forblir Medlem i LBF gjennom kollektivt medlemskap for
andelshavere i LBA.
Medlemskapet følger kalenderåret, og en eventuell utmeldelse må skje skriftlig.
Foreningen skal føre medlemsregister inneholdende innmeldingsdato, nødvendige personalia og
adresser for elektronisk kommunikasjon. Innmeldingsdato, eventuelt medlemsnummer i LBF for
Medlemmer som er innmeldt før innmeldingsdato ble registrert, bestemmer ansiennitet i forhold til
erverv av andel i LBA.
§ 4 Fastsettelse av styrets kompensasjon
Styrets kompensasjon følger valgåret og fastsettes hvert år av årsmøtet etter innstilling fra styret og
vedtas med simpelt flertall.
§ 5 Tap av medlemskap
Medlem som ikke følger LBF’s vedtekter og regler og beslutninger vedtatt på årsmøtet, som utøver
virksomhet som er til skade for foreningen, misbruker foreningens merker, standard eller flagg, kan
etter styrets skriftlige varsel ekskluderes. Eksklusjon kan innankes for årsmøtet, og kan kun
stadfestes ved 2/3 flertall.
§ 6 Kontingent
Årskontingenten følger kalenderåret og fastsettes hvert år av årsmøtet etter innstilling fra styret, og
vedtas med simpelt flertall.
Individuell kontingent må være innbetalt innen januar måneds utgang. Oversittes fristen, kan styret,
etter skriftlig varsel, stryke vedkommende som Medlem.
§ 7 Organisasjon
LBF´ administrative organer er:

1. Årsmøtet
2. Styret
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Styret skal bestå av seks medlemmer. Inntil tre av disse kan være nominert av LBA.
LBF og LBA har felles administrasjon for ivaretakelse av dialog med Medlemmene.
§ 8 Årsmøtet
Årsmøtet er foreningens øverste myndighet og avholdes innen utgangen av mars måned.
Varsel om ordinært årsmøte sendes ut minst tre uker før fastsatt dato for årsmøtet.
Endelig innkalling gjøres tilgjengelig minst 7 dager før fastsatt dato for årsmøtet. Innkallingen skal
inneholde fullstendig saksliste, styrets beretning, regnskap, innkomne forslag og forslag til kontingent
og budsjett
Varsel om, og innkalling til årsmøte kan skje elektronisk.
Rett til å delta i avstemning ved årsmøtet og ekstraordinære årsmøter har alle Medlemmer som har
oppfylt sine forpliktelser på tidspunktet for årsmøtet. Hvert Medlem har én stemme som kan overlates
til et annet Medlem eller en annen utvalgt person gjennom fullmakt.
Et Medlem som selv stiller kan delta i avstemning med inntil én fullmakt i tillegg til egen stemme.
En fullmektig som ikke selv er medlem kan kun møte med én fullmakt.
§ 9 Saker til årsmøtet
Saker som ønskes behandlet på årsmøtet må være styret i hende innen 31. januar.
Årsmøtet kan kun behandle saker som står oppført på den endelige utsendte saksliste.
§ 10 Ordinært årsmøte
Årsmøtet velger møteleder, referent og 2 Medlemmer til å signere protokollen.
Det ordinære årsmøte skal behandle:

1.
2.
3.
4.
5.
a)
b)
c)

Styrets årsberetning.
Regnskap fremlagt i revidert stand med revisors beretning.
Innkomne forslag.
Fastsette kontingent og budsjett.
Foreta valg av:
Inntil 3 styremedlemmer som velges for 1 år.
Inntil 3 styremedlemmer som velges for 2 år.
Styrets leder som velges for ett år blant sittende styremedlemmer som ikke er på valg og de
som er valgt under pkt a) og b)
d) 2 revisorer som velges for 1 år.
e) Valgkomite på 3 medlemmer som velges for 1 år.
f) Eventuelle andre komiteer og tillitsverv.
Asker kommune kan i tillegg oppnevne 1 representant til foreningens styre.
Årsmøtet er beslutningsdyktig når det er innkalt i overensstemmelse med § 8. Vedtak gjøres med
simpelt flertall. Ved stemmelikhet har sittende leder av styret dobbeltstemme.
Valg av kandidater krever simpelt flertall. Oppnås ikke dette foretas bundet omvalg av de 2
kandidatene som har fått flest stemmer. Valgordningen gjelder til styret er sikret tilstrekkelig antall
kandidater. Er det ved omvalg stemmelikhet avgjøres valget ved loddtrekning.
§ 11 Styret
LBF ledes av styret. Styret har den administrative myndighet, representerer foreningen utad,
herunder i forhold til LBA og den felles administrasjon, besørger alle løpende forretninger,
sammenkaller til møter og ivaretar foreningens økonomi og dens tarv for øvrig. Styret ansetter og
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avskjediger foreningens funksjonærer, bestemmer deres lønn og fastsetter de nødvendige
stillingsinstrukser. Styret oppnevner de komiteer og utvalg som er nødvendige for å løse bestemte
oppgaver, med mindre disse velges på årsmøtet. Styret holder møter så ofte det finner det
nødvendig og skal fremlegge for det ordinære årsmøtet en beretning om foreningens virksomhet
samt revidert regnskap.
Styrets, og eventuelle andre tillitsvalgtes dialog med offentlige myndigheter, presse, naboer i
Leangbukta og andre organisasjoner skal skje gjennom den felles administrasjon og i samråd med
LBA.
Regnskapsperioden er fra 1/01 til 31/12.
Styret er beslutningsdyktig når leder eller nestleder og minst 2 styremedlemmer er tilstede. Leder og
ett styremedlem forplikter i fellesskap med sine underskrifter foreningen overfor tredjemann.
§ 12 Ekstraordinært årsmøte
Ekstraordinært årsmøte innkalles når styret finner det nødvendig eller når minst en tredjedel av
Medlemmene forlanger det. På det ekstraordinære årsmøtet må bare behandles de saker som er
nevnt i innkallelsen. Varsel for det ekstraordinære årsmøtet sendes ut senest 14 dager før fastsatt
møtedato. Forøvrig gjelder de samme regler for innkallelse og stemmegivning som for det ordinære
årsmøtet.
§ 13 Vedtektsendringer
Forslag til endring av eller tillegg til disse vedtektene forelegges ordinært årsmøte gjennom styret
innen den frist som er vedtatt i § 8.
Foreslåtte vedtektsendringer eller tillegg til disse skal fremgå av innkallingen til både ordinært og
ekstraordinært årsmøte.
Når 1/3 av Medlemmene forlanger ekstraordinært årsmøte med forslag til vedtektsendringer, skal
dette komme styret i hende samtidig med forlangende av ekstraordinært årsmøte.
Vedtektsendringer fattes med 2/3 flertall.
§ 14 Medlemsmøter
Medlemsmøter avholdes når styret finner det hensiktsmessig.
§ 15 Innmelding, utmelding, sammenslutning
Innmelding eller utmelding av et forbund eller sammenslutning med en annen forening må
behandles av årsmøtet eller ekstraordinært årsmøte.
Vedtak om sammenslutning/deling og nødvendige vedtektsendringer i tilknytning til dette treffes i
samsvar med bestemmelsene om vedtektsendring, jf. § 13. Styret skal i denne forbindelse utarbeide
en plan for sammenslutningen/delingen som årsmøtet skal stemme over. Ved sammenslutning eller
deling skal det innhentes samtykke fra foreningens kreditorer.
§ 16 Oppløsning
Oppløsning av foreningen kan bare behandles på ordinært årsmøte. Blir oppløsning vedtatt med
minst 2/3 flertall, innkalles ekstraordinært årsmøte 3 måneder senere. For at oppløsning skal skje,
må vedtaket her gjentas med 2/3 flertall. Det kan velges et avviklingsstyre som skal forestå
avviklingen. Det ordinære styret kan velges til avviklingsstyre, og får stilling som avviklingsstyre om
intet valg foretas.
Foreningens formue skal etter oppløsning og gjeldsavleggelse tilfalle det formål foreningen arbeider
for å fremme ved at den eller de som tilbyr båtplasser til medlemmene overtar formuen.
Ingen medlemmer har krav på foreningens midler eller andel av disse.
Sammenslutning med andre foreninger eller deling av foreningen anses ikke som oppløsning.
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