Ekstraordinær
generalforsamling
23.05.2017
15 stemme berettige tilstede

Båtfolkets bank…………

Innmeldte saker 3:

Kollektivt medlemskap i KNBF.
Styrets forslag til vedtak: FMF melder seg inn i KNBF (se gjennomgang på de neste
foilene), uten å øke medlemskontingenten ytterligere, fordi momskompensasjonen
vil dekke inn kostnaden ved medlemskapet. Endringene i vedtektene gjøres som
skissert under, for å fullt ut kvalifisere til momskompensasjonen.
Vedtak: enstemmig for kollektivt medlemskap i KNBF.

er Båtfolkets bank…………

KNBF Medlemsfordeler
●
●
●
●
●

Norske Sjø Båtforsikring
Sikkerhetsbesiktigelse fritidsbåt med 28 % rabatt
Juridisk bistand 1 time gratis
Båtens Verden – 2 nummer gratis
Rabatt på drivstoff - båtkalesje - presenning - opplagsutstyr –
trådløs dødmannsknapp – Telenor Kystradio
● Kan bestille KNBFs profilartikler
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KNBF foreningsfordeler
●
●
●
●
●

Norske Sjø Foreningsforsikring
Juridisk bistand 1 time gratis i hver sak
Momskompensasjon
Gratis medlemssystem
Gratis råd og veiledning innenfor bl. a. vedtekter, instrukser,
registrering i BRREG - årsmøter - forlatte fritidsbåter – festekontrakt
– avfallsplan – skatter og avgifter – innkjøp av havnemateriell
● Rabatt på fortøyningsmateriell – havnemateriell - driftvstoff
● Tilgang til Norges største kontaktnett innen fritidsbåt
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Momskompensasjon og
kontinget
Kontingent
• Kollektivt medlemskap koster kr. 120,- pr. medlem pr. år
• 374 meldemmer vil koste 44.880,Momskompensasjon
• Beregnet til kr. 56.840,- før avkortning eller
• 43.368,- netto utbetalt basert på deres regnskap for 2016
• Dekker kontingent for 374 medlemmer
• Utgjør 97 % av kontingenten til KNBF
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Tilpasning vedtekter
To endringer som må gjøres for å få momskompensasjon;
1. §2: Formålet må inneholde et antall allmennyttige formål (4-6)
1. §10+11: Oppløsningsparagrafen må endres slik at eventuelle
verdier, etter at alle kreditorer og medlemmer har fått tilbake
sine tilgodehavender, må tilfalle et allmennyttig formål.

13.10.2017
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Tilpasning vedtekter
§2:

Foreningens formål er å fremme det individuelle og samlete båtlivs
interesser på vegne av medlemmene og allmennheten, derunder å
1) Virke for utbredelse av fritidsbåtlivet som rekreasjon og kystkultur
2) Virke for utbredelse av kunnskap om sjøvett, sikkerhet, kystkultur og
marint miljøvern
3) Ivareta medlemmenes og allmennhetens interesser og rettigheter til
bruk av skjærgården, sjøen og havet som rekreasjonsområde og til
annen privat fritidsbasert utnyttelse
4) 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 fremtidig
oppfyllelse av foreningens formål, kun disponeres utenfor foreningen til
tilsvarende formål i regi av KNBF eller annen båtforening som er tilknyttet
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KNBF og som er registrert i Frivillighetsregisteret.

Tilpasning vedtekter
§10+11:
Oppløsning av foreningen 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 8
medlemmer eller andre enkeltpersoner.

Oppløsning av foreningen kan bare skje på 2 ordinære følgende
generalforsamlinger.Det kreves 2/3 flertall av foreningens totale medlemstall
Stemmegivingen kan i dette tilfellet skje
ved personlig fremmøte eller brev
v/skriftlig fullmakt. blant de fremmøtte. Reservering av
oppløsningsbeslutningen krever 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.
Vedtektens 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 liknende formål, etter
årsmøtets nærmere
bestemmelse. Foreningens eiendeler eller rettigheter
kan aldri tilfalle eller utdeles til f
oreningens medlemmer eller andre
enkeltpersoner. Eventuell kapital og eiendommer som
måtte forefinnes ved
foreningens oppløsning, blir å disponere av generalforsamlingen etter i nnstilling
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av det fungerende styret.

Tilpasning vedtekter
Forslag til ny §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.
Vedtektens 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 liknende formål, etter
årsmøtets nærmere bestemmelse. Foreningens eiendeler eller rettigheter kan
aldri tilfalle eller utdeles til foreningens medlemmer eller andre enkeltpersoner.
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Enstemmig vedtatt

Tilpasning vedtekter
LOVER – FARSUND MOTORBÅTFORENING Pr. 29.03.2000
Vedtatt 01.06.1923, med endringer 1924, 1925, 1927, 1929, 1980, 1983, 1994, 2000
1.
2.
3.

Foreningens navn er Farsund Motorbåtforening (FMF).
Foreningens formål er å fremme motorbåtfolkets interesser i nærområdet Farsund.
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. og kasserer for 2 år.
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 o.l.
Styret er beslutningsdyktig når minst 5 medlemmer er tilstede. I tilfelle stemmelikhet gjør den
fungerende formannens stemme utslaget. Formannen eller minst 2 av styret kan innkalle til
styremøte.
Det skal føres styremøteprotokoll som fremlegges generalforsamlingen.
Referat fra styremøter skal publiseres på hjemmesiden til foreningen
www.farsundmotorbaatforening.no
11

Tilpasning vedtekter

I punkt 5 og 7 skal
Det også annonseres
lokalavisen
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Tilpasning vedtekter
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Tilpasning vedtekter

Tilpasning av vedtekter ble enstemmig vedtatt.
Resterende justering tas opp igjen på neste generalforsamling
før vedtektene kan forandres
Permanent.
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