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I. NAVN OG FORMÅL

§ 1
Foreningens navn er Kvæfjord Båtforening og dens initialer er KBF.  Foreningen er 
tilsluttet Kongelig Norsk Båtforbund, region Troms og Finnmark.  Foreningens hjemsted er 
lokalisert til Leikvika på Borkenes i Kvæfjord kommune.

§ 2
KBF`s formål er å fremme båtlivets interesser på vegne av medlemmene og allmennheten. 
Kvæfjord Båtforening skal:
 

 stå for etablering og sørge for driften av ei sikker båthavn i Leikvika
  bidra til et godt båtmiljø i Kvæfjord
 i samarbeid med lokale myndigheter sørge for å ivareta medlemmenes og 

allmennhetens interesse for bruk av havet som nærings- og fritidsbasert 
aktivitet

 bidra til utvidet kunnskap om sjøvett, sikkerhet, kystkultur og marint miljøvern

Foreningens formål er ikke-økonomisk og er en ideell organisasjon. Eventuelle overskudd på 
aktiviteter kan i den utstrekning de ikke avsettes til foreningens formål, kun disponeres 
utenfor foreningen til tilsvarende formål i regi av annen forening i Kvæfjord. Denne må være 
registrert i Frivillighetsregisteret. Grunnen i Leikvika eies av Kvæfjord kommune.

II. MEDLEMSKAP

§ 3
Som medlem kan opptas enhver båtinteressert som vil arbeide for foreningens formål. 
Medlemskapet følger kalenderåret. Utmeldelse må skje skriftlig og være foreningen i hende 
innen årets utgang. 
Kun medlemmer kan disponere båtplass i foreningens brygger.
Personvern
Kvæfjord Båtforening registrerer følgende personopplysninger om sine medlemmer: Navn, 
adresse, mobilnummer, epost-adresse og båtplass, og deler disse person-opplysningene etter 
behov med Kongelig Norsk Båtforbund, heretter benevnt KNBF og med medlemmene i 
Kvæfjord Båtforening. Dette gjøres for at Kvæfjord Båtforening skal kunne bruke KNBF’s 
web-baserte havneadministrasjons og medlemssystem, slik at alle medlemmer kan få tildelt 
medlems-nummer og dra nytte av alle KNBF sine medlemsfordeler og for at Kvæfjord 
Båtforening skal kunne drive ett tilfredsstillende administrasjons- og informasjonsarbeid 
overfor egne medlemmer. Hvis det ikke er ønskelig at personopplysninger deles, må dette 
meldes skriftlig til Kvæfjord Båtforening.

Paraferes av styret



Vedtekter Kvæfjord Båtforening
  13.02.19
s. 3 / 6 

§ 4
Medlem som ved sin oppførsel vekker anstøt og forargelse, virker til skade for foreningen 
eller ikke etterlever foreningens vedtekter og øvrig reglement, kan av styret etter gitt varsel 
med begrunnelse, ekskluderes.  Eksklusjon kan innankes for årsmøtet av vedkommende 
medlem og besluttes endelig ved alminnelig flertall.  Årsmøtets beslutning er endelig og kan 
ikke overprøves.

§ 5
Medlemmer som har ytet en ekstraordinær innsats for foreningen gjennom en lengre periode, 
kan etter innstilling fra styret, av årsmøtet innvoteres som æresmedlemmer.

.

III. KONTINGENT / SERVICEAVGIFTER

§ 6
Medlemskontingenten følger kalenderåret, forfaller til betaling ved årets begynnelse etter 
utsendt faktura og skal innbetales innen angitt frist. Kontingenten fastsettes av årsmøtet og 
gjelder til nytt årsmøtevedtak vedtar endring. 

Årsavgifter/serviceavgifter for bruk av foreningens båtbrygger forfaller til betaling samtidig 
med betalingsdato for kontingent. Endringer av års-/serviceavgifter godkjennes av årsmøtet.
Styret i samarbeid med havnesjef evt. forretningsfører tildeler båtplasser ihht. 
havnereglement.

Oversittes betalingsfristen, kan styret eller den som bemyndiges, etter gitt varsel, stryke 
vedkommende som medlem, gi melding om fjerning av båt fra fortøyningsanlegg og foreta 
motregning i eventuelle innskudd.  
                   
Æresmedlemmer betaler ikke kontingent men nyter vanlige medlemsrettigheter.

IV. FORENINGENS ORGANER

§ 7
Kvæfjord Båtforenings øverste organer er:

1. Årsmøtet 
2. Styret
3. Faste komiteer
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§ 8
Årsmøtet er foreningens øverste myndighet og avholdes hvert år senest innen utgangen av 
mars måned. Medlemmene innkalles med 1-en- måneds varsel ved annonse eller skriftlig 
melding til medlemmene. Saker som ønskes behandlet på årsmøtet, skal være sendt til styret 
senest 14 dager før årsmøtet.
Fullstendig saksliste må være tilgjengelig for medlemmene senest en uke før årsmøtet.

§ 9
Det ordinære årsmøtet skal behandle;

1. Valg av møteleder og konstituering av årsmøtet
2. Dagsorden
3. Styrets årsberetning
4. Regnskap, revidert av valgt revisor
5. Fastsettelse av kontingent og øvrige avgifter i havna
6. Saker meldt styret innen angitt frist 
7. Foreta valg av;
 leder, - velges ved simpelt flertall for ett år
 fire medlemmer og to varamedlemmer til styret. Ett av styremedlemmene velges 

samtidig som Havnesjef (fast medlem av styret). Styrets 4 medlemmer velges for 2 år, 
og slik at 2 styremedlemmer er på valg hvert år. Varamedlemmer velges for 2 år og 
slik at en er på valg hvert år.

 revisor
 evtuelle utsending(er) til KNBF`s årsmøte / båtting og/eller regionsårsmøte

Årsmøtet er beslutningsdyktig når det er innkalt overensstemmende med § 8. 
Skriftlig votering når minst et medlem krever det. Vedtak gjøres med alminnelig flertall med 
mindre vedtektene bestemmer noe annet. Ved stemmelikhet gjøres omvalg. For å bli valgt må 
en kandidat ha minst halvparten av de avgitte stemmer. Ved stemmelikhet ved omvalg foretas 
loddtrekning mellom kandidatene.
Bare medlemmer av Kvæfjord Båtforening som er ajour med kontingentinnbetalingen har 
stemmerett. Det er ikke anledning til å være representert med fullmakt.

§ 10
Foreningen ledes av et styre som består av leder og min. 4 styremedlemmer. 
Styret konstituerer seg selv og velger nestleder, sekretær, kasserer og styremedlemmer. 
Varamedlemmer skal innkalles etter behov. 

§ 11
Styret har den administrative myndighet, representerer foreningen utad, besørger alle løpende 
forretninger, sammenkaller til møter og ivaretar foreningens økonomi og dens drift for øvrig. 
Styret er ansvarlig for at foreningens virksomhet gjenspeiles i trygg og solid økonomistyring, 
og sørger for å oppnevne komiteer og utvalg som er nødvendige for å løse bestemte oppgaver 
med mindre disse ikke velges av årsmøtet. Styret holder møter så ofte en finner det 
nødvendig. 
Styret kan om ønskelig, og med en ukes varsel, innkalle til medlemsmøte. Medlemsmøtet er å 
anse som rådgivende for styret, men har ingen beslutningsmyndighet.
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Styret er ansvarlig for til årsmøtet, å legge frem revidert og godkjent årsregnskap som 
inkluderer resultatregnskap, balanse, evt. noter, årsberetning og revisorberetning for det 
enkelte regnskapsår.
Styret er beslutningsdyktig når leder evt. nestleder og minst 2 styremedlemmer er til stede. 
Styrets leder og et styremedlem i fellesskap har foreningens signatur. Prokura kan tildeles 
forretningsfører. 

V. EKSTRAORDINÆRT ÅRSMØTE 

§ 12
Styret kan, når en finner det nødvendig, - og skal, når minst 1/5 av medlemmene skriftlig 
forlanger det, innkalle til ekstraordinært årsmøte. Medlemmene innkalles med 14 dagers 
varsel ved avisannonse eller skriftlig innkalling sendt til hvert enkelt medlem og med 
angivelse av hvilke saker som står på dagsorden. Kun saker som har foranlediget møtet kan 
tas opp til behandling og møtet er beslutningsdyktig når minimum 1/3 av medlemmene møter.

VI. DIVERSE

§ 13
Foreningen disponerer land og sjøareal i Leikvika, slipp, klubbhus, lagerbygg og parkering 
samt molo med tilliggende båtbrygger, jmf. avtale med Kvæfjord kommune. 
Tilgang og bruk av disse er beskrevet og priset i eget reglement for foreninga betegnet 
havnereglement for Leikvika Båthavn.

§ 14
Forslag til endring av eller tillegg til disse vedtekter forelegges årsmøtet gjennom styret innen 
en frist som er nevnt i paragraf 8 foran. 
Vedtektsendringer må i ethvert tilfelle samlet vedtas med 2/3 flertall av de fremmøtte 
medlemmer på ordinær generalforsamling.

§ 15
Inn- og utmelding av forbund eller sammenslutning med en annen forening må behandles av 
årsmøtet og kan bare vedtas med 2/3 flertall. Oppløsning av foreningen kan kun skje ved 
vedtak på ordinært årsmøte etter at saken har vært utsendt til medlemmene vedlagt 
innkallingen. Vedtak 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 etter avviklingen fordeles mellom en eller flere 
lokale foreninger med samme eller liknende formål, etter årsmøtets nærmere bestemmelse.  
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Finnes det ved oppløsningen ingen aktuell eller villig slik mottaker, skal foreningens eiendeler
tilføres Kvæfjord kommune for overføring til lag/foreninger i bygda samsvarende med første 
avsnitt. Foreningens eiendeler eller rettigheter kan i intet tilfelle tilfalle eller utdeles til 
foreningens medlemmer eller andre enkeltpersoner.

Gjeldende vedtekter med endringer vedtatt på årsmøtet 13.02.2019

Borkenes 13.02.2019
I styret for Kvæfjord Båtforening

________________________                                                             _________________________         
Stein Gunnar Moksness                                       Jostein Johansen              
           styrets leder                                                                  styremedlem                           
   

______________________          _________________________       ________________________ 
Arne Jenning Heggelund Olav Sverre Pedersen              Dagfinn Eriksen
          styremedlem                                              styremedlem/havnesjef                    styremedlem   
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