
Vedtekter 
 

Halden Båtforening 
 
§ 1: 
Foreningens navn er Halden Båtforening og dens emblem er Halden B.F. 
 
§ 2: 
Halden Båtforening sitt formål er å samle båtinteresserte for å: 
 

• Skape og vedlikeholde ett godt båtmiljø i sikre båthavner og opplagsplasser. 
 

• Sikre friarealer og utbre mulighetene for bruk av disse. 
 

• Bekjempe forurensing av sjø og strender. 
 

• Utbre kunnskap om sjøvett og båtmateriell. 
 

• Arrangere konkurranser som prøver deltagernes sjømannskap og materiellets kvalitet. 
 

• Arbeide lokalt og regionalt med foreninger om felles oppgaver. 
 

• Samarbeide med lokale myndigheter for å løse aktuelle oppgaver innen rammen av 
formålet. 

 

• Halden Båtforening skal videre følge utviklingen nøye og ta opp oppgaver hvis løsning 
antas å være til medlemmenes gavn. 

 
§ 3: 
Som medlem kan styret oppta enhver båtinteresserte med adresse i Halden Kommune - eller 
tilknytning til Halden - som vil arbeide for Halden Båtforenings formål. Med tilknytning til 
Halden menes båtinteresserte som tidligere har bodd i Halden mer enn 10 år. 
 

• Medlemskapet følger kalenderåret. 
 

• Utmeldelse må skje skriftlig og være styret i hende før årets utgang. 
 
§ 4: 
Medlem som ved sin oppførsel vekker anstøt eller forargelse, virker til skade for foreningen, 
misbruker foreningens merker, standart eller flagg, kan av styret etter gitt varsel ekskluderes. 
Eksklusjon kan innankes for årsmøtet. 
 
§ 5: 
Æresmedlemmer: 
• Medlemmer eller andre som har ytet en ekstraordinær innsats for foreningen, kan etter 

innstilling fra styret - av årsmøtet innvoteres som æresmedlemmer. 
 

Ridderordenen «Den Gylne Gnist»: 
• Medlemmer som har gjort seg særlig fortjent, kan av et enstemmig styre tildeles 

ridderordenen «Den Gylne Gnist». 
 

• Det kan årlig bare utnevnes inntil 2 riddere. 
 

• Men ved særlige anledninger, som for eksempel jubiléer, kan utnevnes inntil 5 riddere. 
 
 



§ 6: 
• Årskontingenten følger kalenderåret og forfaller til betaling innen mars måneds utgang. 
 

• Oversittes fristen, kan styret etter gitt varsel stryke vedkommende som medlem. 
 
§ 7: 
Endringer i kontingent og havneavgift fastsettes av årsmøtet med alminnelig flertall. 
 
§ 8: 
Medlemmer etter fylte 67 år, kan ved henvendelse til styret betale halv kontingent. 
 
§ 9: 
Æresmedlemmer betaler ikke kontingent. 
 
§ 10: 
• Medlemskap inkluderer ektefelle/samboere og barn. 
 

• Barn er inkludert i medlemskapet så lenge en av foresatte er medlem og barnet bor 
hjemme hos en av foresatte. 

 

• Med medlemskapet følger stemmerett for begge ektefeller/samboere - under 
forutsetning av at de deler samme adresse i folkeregisteret. Stemmerett utøves ved 
oppmøte. 

 
§ 11: 
Medlemmer med mer enn 10 års medlemskap og som er over 70 år gamle, kan ved 
henvendelse til styret slippe å betale kontingent og likevel nyte vanlige medlemsrettigheter. 
 
§ 12: 
Halden Båtforening administrative organer er: 
 

1: Årsmøtet (generalforsamling). 
2: Styret. 
3: Faste komitéer. 
 
§ 13: 
• Årsmøtet er foreningens øverste myndighet og avholdes hvert år innen februar måneds 

utgang. 
 

• Medlemmene innkalles med tre ukers varsel ved avertissement eller skriftlig innkalling 
sendt til hvert medlem med angivelse av hvilke saker som står på dagsorden. 

 

• Innkalling kan sendes via e-post når epost-adresse er registrert og medlemmet har 
samtykket i kommunikasjon pr. epost eller pr. sms når en mobiltelefon er registrert. 

 
§ 14: 
Saker som ønskes behandlet på årsmøtet, må være styret i hende innen 14 dager før årsmøtet. 
  



§ 15: 
Det ordinære årsmøtet skal behandle: 
1: Styrets årsberetning. 
2: Regnskap, fremlagt i revidert stand. 
3: Innkomne forslag 
4: Foreta valg på: 

A: Leder 
B: Nestleder 
C: Kasserer 
D: Sekretær 
E: Styremedlem 
F: Vararepresentanter til styret 
G: Valgkomité 
H: Revisor 
I: Andre komitéer og tillitsmenn 
 

Lederen velges for ett år. Det øvrige styret velges for to år, dog således at 2 medlemmer av 
styret er på valg hvert år. 
 

Valgkomiteen skal bestå av 3 medlemmer og velges for et år av gangen. 
 

Foreningens leder er ikke kandidat for valgkomiteen og valgkomiteen kan - men må ikke - 
bestå av maks en person fra styret. 
  

Valgkomiteen innstiller kandidater til neste års valgkomite. Valgkomiteen kan innstille på flere 
kandidater til et verv. Benkeforslag på nye kandidater kan tas imot under årsmøte. 
 

Skriftlig avstemning holdes der det er mer enn en kandidat til et verv. 
 

Årsmøtet er beslutningsdyktig når det er innkalt i overensstemmelse med § 13. 
 

Vedtak gjøres med alminnelig flertall med mindre vedtektene bestemmer annerledes. Ved 
stemmelikhet anses et forslag forkastet. For å bli valgt, må en kandidat ha minst halvparten 
av de avgitte stemmer. Hvis ikke, holdes bundet omvalg mellom de to kandidatene som har 
oppnådd flest stemmer. 
 
§ 16: 
• Styret har den administrative myndighet, representerer foreningen utad, besørger alle 

løpende forretninger, sammenkaller til møter og varetar foreningens økonomi og dens 
tarv forøvrig. 

 

• Styret ansetter og avskjediger foreningens funksjonærer, godkjenner lønnsavtale og 
fastsetter de nødvendige stillingsinstrukser. 

 

• Styret oppnevner de komitéer og utvalg som er nødvendige for å løse bestemte oppgaver, 
med mindre disse velges av årsmøtet. 

 

• Styret bestemmer i samarbeid med de forskjellige komitéer når og hvor og innen hvilken 
ramme de forskjellige arrangementer i foreningens regi skal avholdes. 

 

• Styret holder møter så ofte det finner det nødvendig og skal fremlegge for det ordinære 
årsmøtet beretning om foreningens virksomhet og revidert regnskap. 

 

• Styret er beslutningsdyktig når formann/nestformann og minst to av det øvrige styret er 
til stede. Lederen og ett styremedlem forplikter i fellesskap med sine underskrifter 
foreningen overfor tredjemann. 



§ 17: 
Følgende faste komitéer sorterer under styret: 
1: Arrangementskomitéen 
2: Komité for Haldenfestivalen 
3: Komité for Brattholmen 
4: Tur- og regattakomité 
 
Komitéene skal innen 1. februar sende sine årlige rapporter til styret som tar rapportene med 
i sin årsberetning. 
 

Valgkomiteen leverer sin innstilling til årsmøtet gjennom styret. 
 
§ 18: 
Styret kan, når det finner det nødvendig, og skal når 1/5 av medlemmene forlanger det, med 
skriftlig angivelse av hvilke saker som ønskes behandlet, innkalle til ekstraordinært årsmøte 
(generalforsamling). 
 
Innkalling skjer med 8 dagers varsel og med angivelse av hvilke saker som står på dagsorden. 
 
§ 19: 
Foreningens standart er en vimpel (2:1) med målene 40 / 20 cm. eller 60 / 30 cm. Mellom to 
blå felter er det et hvitt vertikalt felt med foreningens emblem Halden B. F. med blå bokstaver. 
Forholdene mellom feltenes bredde er: 10: 15: 25. 
 
§ 20: 
Innmelding eller utmelding av en krets, et forbund eller sammenslutning med en annen 
forening må behandles av årsmøtet og kan bare vedtas med 2/3 flertall. 
 
§ 21: 
Forslag til endring av eller tillegg til disse vedtekter forelegges årsmøtet gjennom styret innen 
den gitte frist i § 14 foran. Vedtak må fattes med 2/3 flertall. 
 
§ 22: 
Oppløsning av Halden Båtforening kan kun skje ved vedtak på ordinært årsmøte etter at saken 
har vært utsendt til medlemmene med innkallingen. 
 
Vedtak om oppløsning må ha 2/3 flertall. 
 
Eventuell kapital disponeres av årsmøtet med alminnelig flertall - etter innstilling av det 
sittende styret. 
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