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Stiftet 24.9.1964 

1 FORMÅL 
Fet Båtforening har som formål: 

Å legge forholdene best mulig til rette for bygdas innbyggere som ønsker å dyrke 
båtlivet som hobby og fritidsaktivitet. 
Arbeide aktivt for å skaffe trygge båtplasser og opplagsplasser for sine medlemmer. 
Gjennom sin virksomhet å arbeide aktivt for sine medlemmer, og andre brukere av 
vassdraget, for at båtbruk, verneinteresser og miljø kan bli ivaretatt på best mulig måte. 

2 MEDLEMSKAP 

2.1 Medlemskapet  
Medlemskapet er delt opp i fire kategorier: 

A-medlem: Medlem med båtplass 
B-medlem: Medlem med bruksrett til slippen 
C-medlem: Medlem kun med rett til vinteropplag 
D-medlem: Medlem som leier båtplass 

 

Medlemskapssøker må være myndig. 
 
Ved inngåelse av medlemskap forplikter medlemmet seg å sette seg inn i, og følge foreningens 
vedtekter og regler.  
Medlemmet plikter å holde foreningens styre underrettet ved endring av båteierskap og annen 
for foreningen viktig informasjon. 
All kommunikasjon vedrørende medlemskap og løpende båtplassadministrasjon skal være 
skriftlig. 
  

Andre registreringer i medlemsdatabasen grupperes under: 
Myndighet 
Bedrift 
Forening 
Båtforening. 

2.2 A-medlem 
For å kunne bli A-medlem må søkeren være bosatt i Fet kommune ved innmeldingstidspunktet.  
Hvis søkeren må vente på ledig plass registreres vedkommende i en venteliste. For å få stå på 
ventelisten betales det et årlig administrasjonsgebyr. Gebyrets størrelse fastsettes av årsmøtet. 
Ved inngåelse av A-medlemskap godskrives gebyret for inneværende år. 
A-medlemmet: 

Skal på forespørsel kunne dokumentere eierskapet i båten. 
Kan benytte jollebrygge hvis det er ledig plass. 
Har tilgang til klubbhus og verkstedscontainer. 
Har dugnadsplikt. 
Har rett til vinteropplagsplass. 
Når medlemmer ikke aktivt benytter anvist båtplass plikter medlemmet å informere 
styret slik at plassen eventuelt kan leies ut. 
A-medlemskap med rett til gjenopptatt bruk av båtplassen gjelder i inntil 3 år etter 
inngått avtale om fristilling. 



FET BÅTFORENING ÅRSMØTE 2016 
Revisjonsforslag til foreningens vedtekter 

 

FBF_vedtekter_20161117  Side  2  av  6 

F
E

T

BÅT FOREN

I N
G

19 64

2.3 B-medlem 
B-medlemmet har: 

Adgang til sjøsetting og opptak fra tilhenger på foreningens område samt rett til å 
parkere bil og henger mens båten er i bruk. 
Kan innkalles til dugnad ved behov. 
Anledning til å leie vinteropplagsplass for et år av gangen. 
Rett til å delta på årsmøtet som observatør, uten tale- og stemmerett på årsmøte. 

2.4 C-medlem/vinteropplag 
C-medlemmet kan leie vinteropplagsplass for et år av gangen. 

2.5 D-medlem/plassleier 
Et D-medlem utpekes av styret, eventuelt anbefales av plassholderen. 
D-medlemmet har: 
 Boligadresse utenfor Fetsund (se pkt. 2.2 A-medlemskap) 

Midlertidig leiet båtplass (maks én sesong av gangen). 
Har dugnadsplikt. 
Anledning til å leie vinteropplagsplass for et år av gangen. 
 

Leie av båtplass gir ingen rett til plassen eller forskjellsbehandling i søkerkøen. 

3 ÅRSKONTINGENT OG GEBYRER 
Årskontingenten, innmeldingsavgift, depositum og andre gebyrer fastsettes av årsmøte. 
Vedtak om dette fattes med simpelt flertall blant de fremmøtte stemmeberettigede. 
 

Purregebyrer for ubetalte forfalte krav følger satsene i de til enhver tids gjeldende lover og 
forskrifter om inkasso. 

3.1 Innmeldingsavgift 
A-medlemmer betaler en innmeldingsavgift. Båtplass anvises når innmeldingsavgift, 
årskontingent samt depositum er betalt. 

3.2 Depositum 
Alle kategorier medlemmer må innbetale et depositum. Depositumet skal stå som sikkerhet for 
utleverte adgangsbrikker samt eventuell manglende rydding av båtplass, vinteropplagsplass og 
lignende. 
 

Depositumet tilbakebetales ved medlemskapets opphør og kun når: 
Båtplassen er ryddet for fortøyninger (gjelder A-medlem og plassleier). 
Eventuelt opplagsmateriell er fjernet fra foreningens område. 
Utleverte adgangsbrikker er returnert til styre. 

3.3 Årskontingent 
A- og B-medlemmer betaler årskontingent. Årskontingenten gjelder for kalenderåret og skal 
være betalt innen 25. januar gjeldende år.  
Innbetalt årskontingent refunderes i sin helhet hvis en utmeldelse er kommet styret i hende 
innen den 1. mai gjeldende år. 

3.4 Vinteropplag 
B-, C- og D-medlemmer betaler gebyr for leie av vinteropplagsplass. 

3.5 Plassleie 
D-medlemmer betaler plassleie. 
Av plassleien går 50 % til foreningen og 50 % til plassholderen. Et B-medlem som leier plass 
får godskrevet sin årsavgift.  
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3.6 Dugnadsgebyr 
Medlemmer som gjentatte ganger unnlater å møte til innkalt dugnad kan bli avkrevet et 
dugnadsgebyr. 
 

3.7 Landliggegebyr 
Oppbevaring av båt, på land, på foreningens område etter 15. juni uten skriftlig avtale med 
styret faktureres med landliggegebyr. Landliggegebyret beregnes pr døgn. 

4 Rettigheter og forpliktelser 

4.1 Medlemskapet 

4.1.1 Alle medlemmer plikter å: 
Verne om foreningens interesser samt bidra til at ro, orden og trivsel opprettholdes på 
foreningens områder. 
 

Sette seg inn i de bestemmelser som gjelder for Nordre Øyeren Naturreservat samt å etterleve 
disse ved sin ferdsel i området. 
. 

Varsle/hjelpe andre ved fortøyningsbrudd, lekkasjer, havari og lignende. Dette gjelder også i de 
perioder fartøyene ligger på land i vinteropplag. 

4.1.2 Alle medlemmers båter skal være: 
Registrert i Småbåtregistret eller hos Secumark. 
Merket med foreningens oblat på et lett synlig sted. 
Forsvarlig fortøyd slik at den ikke utgjør noen risiko for andre fartøyer. 

4.1.3 Ved opphør av medlemskap skal: 
Utmeldingen skje skriftlig til styre. 
Båtplass ryddes for fortøyninger (gjelder A-medlem og plassleier). 
Opplagsmateriell fjernes fra foreningens område. 
Adgangsbrikker returneres til styre. 
 

Følgende forhold kan medføre eksklusjon fra foreningen: 
Medlemmet unnlater å betale pålagte avgifter og gebyrer. 
Medlemmet retter seg ikke etter gjeldende vedtekter og regler. 
Medlemmet unnlater å følge pålegg gitt av foreningens styre. 

 

Et styrevedtak om eksklusjon kan ankes til foreningens årsmøte. Hvis årsmøte stadfester styrets 
eksklusjonsvedtak kan ikke medlemmet søke om nytt medlemskap før etter to år.  Søknad om 
nytt medlemskap følger foreningens ordinære bestemmelser om søknader og avgifter. 

4.1.4 Rydding av brygge- eller opplagsplass (gjelder alle medlemstyper) 
Hvis båt og/eller andre verdigjenstander ikke er hentet ut av båthavnen innen 1 måned etter 
utmeldelse/opphør av medlemskap, bestilles fjerning for eiers regning og risiko. Annet gods 
blir kastet. 
 

Varsel om fjerning av båt og/eller andre verdigjenstander skal sendes rekommandert. 

4.2 Båtplass 
En båtplass er området mellom to fortøyningspåler og bryggen. 
Båtplassene disponeres til enhver tid av styret. 

4.2.1 Bruk av båtplass 
Medlemmet får anvist båtplass av styret. 
Medlemmets fartøy kan stikke inntil 0,5 m utenfor pålene. Som fartøy regnes alle utstikkende 
faste installasjoner og/eller opphengt utstyr som joller etc. 
Styret kan gi dispensasjon for at inntil 1,0 m av fartøyet stikker utenfor pålene. 
Et medlem har ikke krav på større båtplass ved overgang til større fartøy. 
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4.2.2 Båtutsett og båtopptak 
Båtutsett tilpasses vannstanden i Øyeren, men skal fortrinnsvis skje før den 17. mai. Båtopptak 
foretas nærmeste lørdag til den 20. september. 
 

Foreningen bestiller kranbil til vedtatte utsett- og opptaksdatoer.  Medlemmer betaler selv for 
løftet direkte til kranbilsjåføren. På de av foreningens vedtatte utsett- og opptaksdatoer har ikke 
andre kran- og lastebiler adgang til området. 
 

Medlemmer kan utenfor de oppsatte datoer selv organisere sitt eget båtutsett og -opptak. 

4.2.3 Bytte av båtplass 
A-medlemmer har anledning til å søke om å bytte plass. 
Ved flere søkere legges ansiennitet fra søknadstidspunkt til grunn for tildeling. 
Når to medlemmer ønsker å bytte plass skal dette forhåndsgodkjennes av styre. 

4.2.4 Overdragelse av båtplass 
Barn, ektefelle eller samboer kan overta A-medlemskap så sant kravene for å bli A-medlem for 
øvrig oppfylles. 

4.2.5 Fremleie av båtplass 
Styret kan leie ut plasser som er ledige eller ikke i bruk. Leien skal være lik årskontingent. 

Et medlem kan ikke foreta utlån av sin tildelte båtplass uten styrets godkjenning. 

4.2.6 Bruk av jollebrygge 
Jollebryggen er for båter inntil 11 fot. Det er ingen faste plasser ved jollebrygga og ingen 
medlemmer har fortrinnsrett til plass ved jollebrygga. 

4.2.7 Vinteropplag 
Styret kan pålegge et medlem å sikre fartøy og tildekking bedre hvis en anser at dets tilstand 
kan være til fare eller sjenanse for omgivelsen. 
 

For A- og B-medlemmer skal opplagsområde være fri for båter og opplagsutstyr innen 31. mai. 
 

For C- og D-medlemmer skal båt og opplagsutstyr være fjernet etter avtale. 
 

Styret kan gi tillatelse til forlenget vinteropplag ved begrunnet behov (større reparasjoner, 
sykdom, avtjening av militærtjeneste, uforutsette reiser med mer). Styret må kontaktes innen 
fristen utløp for eventuell forlenget vinteropplag.  Kostnader ved eventuell flytting av båten til 
egnet sted når den ville vært til hinder for gressklipping, parkering og lignende må bæres av 
den enkelte båteier. 

4.2.8 Lastebrygge 
Fortøyning ved lastebryggen skal begrenses til korte opphold, lengre liggetid må avtales med 
styre/materialforvalter.  

4.2.9 Båthengere 
A-medlemmenes båthenger som skal stå i sommeropplag, parkeres på nærmere anvist plass og 
merkes med oblat. 
 

Båthengere som brukes til privat vinteropplag kan ikke uten styrets godkjennelse sommerlagres 
på havneområdet. 

4.2.10 Dugnad 
Det er én fast dugnad den første uken i juni.   
 

Ved behov innkaller  styret til ytterligere dugnader. 
Dugnadsdeltakelse registreres i dugnadsdatabasen. 

 

Medlemmer som aktivt bidrar til driften av foreningen (f.eks. vedlikeholdsarbeider) kan fritas 
fra dugnadsplikt. Styret avgjør og fører fortegnelse over medlemmer med fritak for 
dugnadsplikten. 
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5 STYRE 
Sammensetning 
Kun A-medlemmer kan velges til styret. 
Styret skal bestå av seks styremedlemmer og to vararepresentanter. 
 

Styrets sammensetning er: 
Styreleder 
Sekretær 
Kasserer 
Nestleder 
Materialforvalter 
Styremedlem 

Vararepresentant 1 
Vararepresentant 2 

 

Styremedlemmer, vararepresentanter samt styreleder, sekretær, og kasserer velges av årsmøte. 
Styret velger selv hvem som skal være nestleder og materialforvalter. 

5.1 Styrets valgperiode 
Styreleder velges for ett år av gangen. 
De øvrige styremedlemmer velges for to år av gangen. 
For å sikre kontinuitet i styrets arbeid er kun halve styret valgbar hvert år: 

Kasserer og et styremedlem velges i år med oddetall (1.3.5.osv) 
Sekretær og to styremedlemmer velges i år med partall (2.4.6.osv) 

 

Vararepresentantene velges for ett år av gangen.  

5.2 Styrets funksjoner og oppgaver 
Styret har ansvar for den daglige driften.  
Det skal foreligge en veileder for styret i form av et dokument benevnt som ”Styrets håndbok”, 
og en aktivitetskalender. 
Styret setter opp et årlig driftsbudsjett. 
Styrets avgjørelser er kollektive. 
 

Styreleder er foreningens leder. Styreleder innkaller ved behov, eller når minst tre 
styremedlemmer ber om det til, styremøte. 
 

Sekretæren fører møteprotokoll, behandler foreningens korrespondanse samt fremlegger 
styrets årsberetning på årsmøte. 
 

Kasserer fører foreningens regnskap, og utarbeider statusrapporter når styrelederen ber om det.  
Regnskapsåret varer fra 1.10. til 30.09.  Årsregnskapet attesteres og revideres før det 
fremlegges for årsmøte. 
 

Nestleder er styrelederens stedfortreder og overtar dennes oppgaver ved fravær, eller hvis 
styreleder fratrer i en løpende valgperiode.  Ved styrelederens fratreden fungerer nestlederen 
som foreningens øverste leder fram til neste ordinære årsmøte. 
 

Materialforvalter har ansvaret for foreningens tekniske utstyr, organisering av oppsatte 
dugnader samt rapportere om teknisk status til styre. 
 

6 Årsmøte 
Årsmøtet er foreningens høyeste organ. 
 

Årsmøte avholdes i annen halvdel av november. 
Ekstraordinært årsmøte kan avholdes når styret finner det nødvendig eller minst 10 medlemmer 
krever det. 
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Medlemmer som ønsker saker behandlet av årsmøte må sende inn sine forslag innen seks uker 
før oppsatt møtedato. Årsmøte behandler ikke saker som er meldt styret etter den oppsatte 
fristen. 
 

Styret sender innkalling til årsmøte innen fire uker før oppsatt møtedato, vedlagt saksliste og 
innkomne forslag. 
 

Ordinære saker vedtas med simpelt flertall av de stemmeberettigede fremmøtte. Et medlem kan 
gi fullmakt til ektefelle/samboer. Ved avstemninger har styremedlemmer stemmerett. Ved 
stemmelikhet veier styreleders stemme som to. 
 

Endringer av vedtekter og vedtak om sammenslåing med annen forening må skje med to 
tredjedels flertall av de fremmøtte stemmeberettigede. 
 

Vedtak om nedleggelse av foreningen må skje med to tredjedels flertall av de fremmøtte 
stemmeberettigede over to ordinære årsmøter. 
 

Vedtak fattet av årsmøte kan ikke ankes. 
  

7 Forsikringer 
Foreningens forsikringer kan omforhandles men ikke sies opp uten årsmøtevedtak. 


