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1. Foreningens navn er Farsund MotorbåtForening (FMF)
2. Foreningens formål er å fremme det individuelle og samlede båtlivs interesser på
vegne av medlemmene og allmenheten, derunder å
I.
II.
III.

IV.

Virke for utbredelse av fritidsbåtlivet som rekreasjon og kystkultur
Virke for utbredelse av kunnskap om sjøvett, sikkerhet, kystkultur og
marint miljøvern
Ivareta medlemmenes og allmenhetens interesser og rettigheter til bruk
av skjærgården. Sjøen og havet som rekreasjonsområde og til annen privat
fritidsbasert utnyttelse.
Samarbeide med så vel andre private organisasjoner som med offentlige
myndigheter til fremme av båtlivets og båtfolkets interesser.
Foreningens formål er ikke- økonomisk og eventuelle overskudd på
økonomiske aktiviteter kan i den utstrekning det ikke avsettes til
fremtidige 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.

3. FMF ledes av et styre som består av: Formann, 6 styremedlemmer og 2
vararepresentanter. Styret velger selv nestformann og sekretær for 1 år av gangen.
4. Styret har den administrerende myndighet, besørger alle løpende forretninger,
ivaretar foreningens økonomi og dens tarv for øvrig, sammenkaller til møter og er
ansvarlig overfor generalforsamlingen. Styret får sine fullmakter av
generalforsamlingen med hensyn til budsjetter, aktiviteter og lignende.
Styret er beslutningsdyktig når minst 5 medlemmer er til stede. I tilfelle stemmelikhet
gjør den fungerende formannens stemme utslaget. Formannen eller minst 2 av styret
kan innkalle til styremøte. Referat fra styremøter skal publiseres på hjemmesiden til
foreningen. (www.farsundmotorbaaforening.no)
5. Foreningens øverste myndighet er generalforsamlingen. Denne avholdes innen
utgangen av mars med minst 4 ukers varsel med annonse i «Lister». Publiseres også
på hjemmesiden (www.farsundmotorbaatforening.no) og www. Facebook.com

Ekstrasaker som skal behandles på møtet må være levert styrets leder innen
14 dager før generalforsamlingen. Sakene skal styrebehandles og styrets
innstilling legges fram på generalforsamlingen.

Referat og årsberetning publiseres på hjemmesiden til foreningen
(www.farsundmotorbaatforening.no)
Dagsorden på generalforsamlingen:
1.
Åpning
2.
Godkjenning av dagsorden / innkalling
3.
Godkjennelse av medlemmenes stemmerett / fullmakter
4.
Valg av dirigent og referent
5.
Årsberetning
6.
Revidert regnskap for siste kalenderår
7.
Fastsettelse av kontingent
8.
Fastsettelse av slippsatser
9.
Fastsettelse av klubbhusleie
10.
Fastsettelse av lekterleie
11.
Godtgjørelse av dugnad / timebank
12.
Styrets forslag til nytt budsjett
13.
Innmeldte ekstrasaker
14.
Valg


Valgkomiteens oppgave er å foreslå kandidater til formann, økonomiansvarlig,
styremedlemmer, varamenn, eventuelle / dedikerte oppgaver som styret
fremlegger valgkomiteen innen 31.12 og ny valgkomite bestående av minst 2
medlemmer. Formannen velges for 1 år, styremedlemmer for 2 år (men slik at
det vekselsvis byttes 3 styremedlemmer), varamenn for 1år.
Valgkomiteen velges for 2 år (hvor aldri mer enn 1 kan byttes ut av gangen.)
Stemmerett på generalforsamlingen har de medlemmer som har betalt forrige
års kontingent. Valget skal forgå skriftlig dersom noen krever det. Ved valg av
formann skal det foretas prøvevotering dersom det er mer enn 2 kandidater.

Et medlem kan stemme skriftlig med inntil 5 fullmakter fra andre medlemmer.
Fullmakter må godkjennes av generalforsamlingen. Det er anledning til å gi
forhåndsstemme skriftlig.
Vedtak på generalforsamlingen avgjøres med alminnelig flertall. I tilfelle
stemmelikhet har formannen dobbeltstemme.
6. Lovene kan bare endres på generalforsamlingen med 2/3 flertall, forutsatt at minst
1/3 av medlemmene er tilstede. Skulle det ikke møte 1/3 av medlemmene, kan det
avholdes ekstraordinær generalforsamling tidligst 4 uker etter møtet, og er da
beslutningsdyktig med simpelt flertall.
7. Ekstraordinær generalforsamling kan videre avholdes når styret eller minst 1/10 av
medlemmene forlanger det. Innkalling skjer med minst 14 dagers varsel som
publiseres på hjemmesiden (www.farsundmotorbaatforening.no) og
www.facebook.com med angivelse av hvilke saker som skal behandles.

8. Foreningen har 2 merker: Rød standard påtegnet FMF i hitt, ca. 37x63 cm, og rød
standard påtegnet FMF Farsund i hvitt og de fire trær, ca. 19x32 cm.
9. Det kan utnevnes æresmedlemmer i henhold til egne statutter. Tallet på
æresmedlemmer i live skal ikke overstige 3.
10. Oppløsning av foreningen kan bare skje på 2 ordinære følgende generalforsamlinger.
Det kreves 2/3 flertall. Stemmegivingen kan i dette tilfellet skje ved personlig
fremmøte eller der skriftlig fullmakt er gitt en av de fremmøtte. Reversering av
oppløsningsbeslutningen krever kun simpelt flertall blant de fremmøtte. Ved
oppløsning skal det velges et avviklingsstyre etter vedtektenes bestemmelser om
styre, med ansvar for foreningens anliggende til avvikling finner sted, derunder for
den praktiske likvidasjon av foreningen. Vedtektenes øvrige bestemmelser får også
tilsvarende anvendelse under avviklingen. Foreningens kapital, eiendeler og
rettigheter skal overføres til, eller fordeles mellom en eller flere lokale lag /
foreninger med samme eller lignende formål, etter årsmøtes nærmere bestemmelse.
Foreningens eiendeler eller rettigheter kan aldri tilfalle eller utdeles til foreningens
medlemmer eller andre enkeltpersoner.
11. Foreningens eiendommer som Prestøy, slipp og klubblokale kan kun selges dersom så
er besluttet på 2 påfølgende generalforsamlinger med 2/3 flertall.

*

Statutter for æresmelemskap i FMF

1. Æresmedlemskap i FMF kan tildeles person som gjennom mangeårig og vedvarende
interesse har nedlagt fremragende arbeid i foreningen
2. Æresmedlem utnevnes ved enstemmig beslutning på generalforsamling etter forslag
fra medlemmer og etter innstilling fra styret.
3. Æresmedlemskap innebærer at medlemmet er fritatt for medlemskapskontingent
samt har gratis adgang til alle FMF sine arrangementer. Utnevnelsen ledsages av et
diplom hvorpå foruten æresmedlemmets navn og vita, anføres grunn til at han / hun
er utnevnt. Dette dokument undertegnes av formann og nestformann.
4. Antall æresmedlemmer som er i live må til enhver tid ikke overstige 3 personer.

