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VEDTEKTER
FOR
KARENSLYST BÅTOPPLAG

1.

FORENINGENS NAVN OG DRIFTSTED
Foreningens navn er Karenslyst Båtopplag og holder til i Oslo Kommune.

2.

FORMÅL / VIRKSOMHET
Foreningen er en ideell og frivillig ikke kommersiell medlemsorganisasjon som
baseres i hovedsak på medlemskontingenter og dugnadsvirksomhet.
Primærvirksomheten er opplag og lagring av båter som tilhører medlemmer av
tilsluttede ideelle båtforeninger som drives etter Oslo Kommunes småbåtutvalgs
regelverk.
Båtforeningene skal hver vår etter at vinteropplaget er slutt, å stille et antall
medlemmer til en dugnad for å rydde området. Dugnaden ledes av slippformannen
som også stiller med nødvendige redskaper.
Det samme gjelder dersom Slippformannen planlegger tiltak som krever frivillig
innsats.
I sommerhalvåret kan området benyttes til forskjellige almen nyttige formål. Alle kan
benytte opp- og utsetningsrampene på området, parkering av båthenger med båt for
folk som ikke har bryggeplass, parkering av båthenger uten båt for de som har båten
på henger om vinteren. Sommeropptrekk for alle som må ha båten på land for
nødvendig vedlikehold og parkering for medlemmer og andre som skal på båttur og
turgåing på kyststien og på Bygdøy. Området benyttes også til arrangementer,
utstillinger o.l.
Kontingentene skal tilpasses nødvendige driftsutgifter og avsetninger til fornyelse av
driftsmidler. Kontingentene søkes holdt på et nivå hvor alle lag av befolkningen har
mulighet til å benytte båtopplaget.

3.

MEDLEMSKAP
Følgende ideelle båtforeninger med sine medlemmer er medlem i Karenslyst
Båtopplag:
Skarpsno Baatforening
Skøyen Båtforening
Ullern Båtforening
Oslo Motorbåtforening
Skarpsno Bøyehavn 1972
Båtopplaget er en forlengelse av båtforeningenes virksomhet. Det er foreningene som
meddeler Karenslyst hvilke båter som skal tas opp i vinteropplag og som krever inn
opplagskontingentene fra sine respektive medlemmer.
Dersom det kreves uforutsette større investeringer/utgifter for å opprettholde normal
drift og Karenslyst Båtopplag ikke har tilstrekkelige midler til å betale utgiftene, er de
tilsluttede båtforeningene forpliktet til å skyte inn eller låne til Karenslyst de
manglende midlene.

2

4.

EIERSKAP / OPPLØSNING
Foreningen er selveiende. Det er kun årsmøte som kan oppløse foreningen med 2/3
flertall.
Ved oppløsning av Karenslyst Båtopplag skal dens aktiva tildeles Redningsselskapet.

5.

STYRET
Styret for Karenslyst Båtopplag skal bestå av styrelederne fra hver av de fem
båtforeningene.
Båtforeningene kan selv velge å la seg representere av en annen enn foreningens
styreleder. I så tilfelle skal dette skje ved skriftlig fullmakt fra gjeldende forening.
Styret skal ledes av en styreleder som velges av styret for ett år av gangen og tiltrer
hvert år etter det ordinære årsmøtet.
Styret fastsetter sine vedtak ved simpelt flertall. I saker hvor det blir forlangt
avstemning, har hver av styrets medlemmer 1 (en) stemme. Stemmegivning skjer
skriftlig eller ved håndsopprekning.
Styret ansetter og avskjediger foreningens Administrative leder og Forretningsfører.

6.

STYREMØTER / ÅRSMØTE
Styret kan innkalles til vanlig styremøte når behovet tilsier dette, eller hvis en av
foreningene krever det.
Ordinært årsmøtet avholdes medio juni hvert år.
Forretningsfører er ansvarlig for innkallingen. Innkalling med dagsorden sendes
skriftlig til styremedlemmene med minst 14 dagers varsel og skal bestemt angi de
saker som skal behandles.
Følgende saker skal behandles på det ordinære årsmøte:
1.
2.
3.
4.
5.

Godkjennelse av årsberetning, årsregnskap og revisjonsberetning.
Fastsettelse av driftsbudsjett og kontingenter for kommende år.
Valg av styreleder og revisor.
Eventuelle vedtektsendringer.
Innkomne forslag / Styrets forslag

Forslag fra medlemsforeningene må, for å komme med i behandling på årsmøte, være
meldt skriftlig til styret i så god tid at det kan tas med i innkallingen. Forslag som
fremmes senere enn 2 uker før årsmøtet skal holdes, kan ikke behandles med mindre
samtlige styremedlemmer samtykker.
Styret velger hvert år, på årsmøtet, en revisor. Revisor skal hvert år på årsmøtet legge
frem en skriftlig revisjonsberetning.
Årsmøte ledes av styrelederen dersom ikke annen møteleder velges.
7.

EKSTRAORDINÆRT ÅRSMØTE
Ekstraordinært årsmøte kan avholdes når styret finner det nødvendig. Styret skal
innkalle til ekstraordinært årsmøte når revisor eller minst en av tilsluttede
medlemsforeninger forlanger dette. Styret skal sørge for at møtet holdes innen en
måned etter at kravet er fremsatt. Innkallingen til ekstraordinært årsmøte skal være
sendt senest 2 uker før møtet skal holdes.
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8.

SIGNATUR OG PROKURA
Styret representerer foreningen utad og tegner foreningen. Styret kan gi
styremedlemmer, daglig leder, forretningsfører, eller navngitte ansatte rett til å tegne
foreningen. Styret kan meddele prokura.

9.

ADMINISTRATIV LEDER OG FORRETNINGSFØRER
Administrativ leder og Forretningsfører tilsettes av styret.
Administrativ leder skal ha den daglige ledelse av Karenslyst Båtopplag innenfor de
rammer og fullmakter som er gitt av styret.
Et styremedlem eller styreleder kan ikke tilsettes som administrativ leder.
Administrative leder møter i styremøtene og årsmøtet med talerett og forslagrett uten
stemmerett.
Forretningsfører fører regnskapet og disponerer styrets midler i overensstemmelse
med gitte fullmakter, godkjent budsjett og styrets protokollførte beslutninger.
Forretningsfører rapporterer til Styreleder.
Forretningsfører fører protokollen fra styremøtene og årsmøtet.
Protokollen skal godkjennes av styremedlemmene.
Alle skal tilsendes en utskrift av protokollen.
Forretningsfører møter i styremøtene med talerett og forslagrett uten stemmerett.

9.

REVISOR
Styret velger hvert år, på årsmøtet, en revisor.
Revisor skal hvert år på årsmøtet legge frem en skriftlig revisjonsberetning.

10.

STEMMEGIVNING
Styret fastsetter sine vedtak ved simpelt flertall. I saker hvor det blir forlangt
avstemning, har hver av styrets medlemmer 1 (en) stemme. Stemmegivningen kan
skje skriftlig eller ved håndsopprekning.

11.

OPPLAGMANNSKAP
Administrerende leder ansetter og avskjediger nødvendige opplagmannskaper,
fremforhandler deres lønn og utarbeider stillingsinstrukser for disse.
Lønn, ansettelser og avskjedigelser skal godkjennes av styret.

12.

OPPLAGSAREAL / OPPLAGKONTINGENTER
Fastsettelse av opplagskontingentene.
Styret fastsetter hvert år, i forbindelse med budsjettbehandlingen,
størrelse på de ulike kontingentene som benyttes på Karenslyst.
Fordeling av opplagsarealet.
Netto opplagsareal fordeles etter følgende nøkkel:
- Skarpsno Baatforening
- Skøyen Båtforening

38%
12%

Antall Båter
270
85
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- Ullern Båtforening
- Oslo Motorbåtforening
- Skarpsno Bøyehavn 1972
- Karenslyst ansatte og hjelpere

28%
14%
7%
1%
100%

200
105
40
8
708

Foreningene har ikke anledning til å overstige sitt tildelte areal.
Dersom administrasjonen finner at flere båter kan opptas etter at det tildelte arealet er
benyttet, skal det overstigende arealet fordeles etter samme nøkkel som ovenfor.
Ikke benyttet opplagsareal skal først søkes utleid til medlemmer i
medlemsforeningene, dernest til medlemmer av andre foreninger på kommunal grunn,
eventuelt til nye medlemmer som søker opplag.
Betalingsfrister.
Innen 5.september skal foreningene sende elektronisk liste til Xoft systemet over
medlemmer som har betalt for opplag kommende vinter.
Foreningene skal sørge for innkreving av opplagskontingenter fra sine respektive
medlemmer og overføre innkrevde kontingenter til Karenslyst Båtopplag innen
1.oktober. Ved for sen betaling skal det belastes renter i henhold til renteloven.
13.

VEDTEKTSENDRINGER
Forslag til vedtektsendringer skal sendes skriftlig til styreleder en (1) måned før neste
ordinære styremøte.
Forslag til vedtektsendringer krever 2/3 flertall for å bli vedtatt.

Vedtatt i styret for Karenslyst Båtopplag 18.juni 2002. Sist revidert 20.06.2016

