Styrende dokument nr. 01-02-001

Vedtekter
for
Kongelig Norsk Båtforbund (KNBF)

Vedtatt på Båttinget, Fornebu, 23.04.2016.

KNBF vedtekter 2016

§ 1. NAVN, STED OG LOGO
Forbundets navn er Kongelig Norsk Båtforbund (KNBF).
Forkortelsen KNBF kan benyttes til daglig bruk. Forbundet har sitt sete i Oslo.
Forbundets logo er:

§ 2. FORMÅL
KNBF er en interesseorganisasjon for fritidsbåtbruk i Norge som arbeider for et bedre båtliv på
naturens premisser. KNBF skal arbeide for at båtforeninger og medlemmer skal få gjennomslag for
sine interesser overfor myndighetene.
KNBF er en landsdekkende sammenslutning av båtforeninger, båtunioner, klubber, lag og
personlig tilsluttede medlemmer.
KNBF er en ikke-fortjenestebasert, ideell og allmennyttig organisasjon som bygger på frivillig
virksomhet.

§ 3. KNBFs MYNDIGHETSORGANER
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6
3.7
3.8

Båttinget
Ekstraordinært Båtting, når vilkår for dette er til stede
Forbundsstyret
Arbeidsutvalget
Årsmøte i Regioner
Regionstyret
Arbeidsutvalget i Regionen
Sekretariatet for KNBF

§ 4. REGNSKAP OG REVISJON
4.1

4.2

Forbundsstyret i KNBF skal utarbeide regnskap, balanse og budsjett for hvert kalenderår.
Offentlig godkjent revisor skal kontrollere forvaltning og regnskap. Forbundsstyret velger
revisor.
Underliggende organisasjonsledd skal utarbeide regnskap, balanse og budsjett for hvert
kalenderår. Forvaltning og årsregnskap skal revideres av to, på årsmøtet, valgte revisorer
blant medlemmene eller, dersom årsmøtet bestemmer det, av offentlig godkjent revisor.

§ 5. MEDLEMSKAP
5.1
5.2
5.3

Alle som aksepterer KNBFs vedtekter kan opptas som medlemmer.
Tegning av medlemskap gjøres av sekretariatet sentralt.
Former for medlemskap:
a) Kollektivt medlemskap
b) Personlig medlemskap
c) Foreningsmedlemskap

5.4

5.5

5.6

Tillitsverv
Personer som er registrert med kollektivt medlemskap eller personlig medlemskap kan ha
tillitsverv i KNBF.
Opptak som medlem
Kollektivt medlemskap og foreningsmedlemskap kan oppnås etter vedtak i foreningen og
når denne har minst 10 medlemmer. Når søknad om medlemskap foreligger, skal
sekretariatet involvere regionen hvor foreningen er hjemmehørende.
Oppsigelse av medlemskap
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5.7

Oppsigelse av kollektivt medlemskap og foreningsmedlemskap skal gjøres på grunnlag av
vedtak i medlemsforeningens årsmøte med 2/3 flertall. Saken skal være kunngjort for
medlemmene i innkallingen. Medlemskap opphører fra nærmeste årsskifte. Slik utmelding
må være KNBF i hende senest 1. november.
Fritak for medlemskap
Fritak for medlemskap i KNBF kan innvilges av en forening når medlemmet har båt som er
under 4,5 meter og ikke har motor som fremdriftsmiddel eller ved større båter som verken
har seil eller motor.

§ 6. KONTINGENT
6.1
6.2
6.3
6.4
6.5
6.6
6.7

Foreninger, klubber og lag og personlig tilsluttede medlemmer skal betale til KNBF den
årskontingent som Båttinget vedtar. Regionens andel er medtatt i kontingenten.
Vedtatt kontingent gjelder fra første årsskifte etter Båttinget og innbetales i begynnelsen av
året, senest 1.5 og skal være basert på foreningens medlemstall pr. 31. desember siste år.
Nye medlemsforeninger som tegner Kollektivt medlemskap betaler årskontingent med
fradrag av 1/12-del for hver påbegynt måned som er gått av året.
Personlig tilsluttede medlemmer betaler den fastsatte årskontingent som gjelder fra
innmeldelsesdato.
Personer som har medlemskap i flere KNBF foreninger, velger hvilken forening som er
deres primærforening og betaler sin kontingent gjennom denne.
Medlemsforeningene plikter skriftlig å melde til KNBF avgang og tilgang på
medlemmer gjennom året.
Kollektivt og personlig innmeldte medlemmer mellom 15 og fylte 25 år kan betale
Juniorkontingent

§ 7. BÅTTINGET
7.1

7.2
7.3
7.4

Båttinget er KNBFs høyeste myndighet og avholdes hvert annet år innen 1.mai. Båttinget
består av representanter for medlemsforeninger, regioner, Forbundsstyret og personlige
medlemmer.
Bekjentgjøring foretas tolv (12) uker før Båttinget.
Forslag som ønskes behandlet skal sendes Forbundsstyret innen syv (7) uker før Båttinget.
Innkalling skal sendes medlemmene fire (4) uker før Båttinget finner sted og skal inneholde:
a) Forbundsstyrets årsberetning herunder komiterapporter
b) Regnskap og revisjonsberetning
c) Innkomne forslag som skal behandles av Båttinget
d) Budsjett
e) Valgkomiteens forslag
f) Program utover det som er nevnt i dagsorden for Båttinget

7.5

7.6

Ekstraordinært Båtting
Ekstraordinært Båtting skal avholdes når Forbundsstyret finner det nødvendig, eller når
minst 1/3 av tilsluttede regionale sammenslutninger ber om det, og kan bare behandle saker
som er oppført på dagsorden. Frist for utsending av innkalling er som for ordinært Båtting.
Dagsorden for Båttinget
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)

Opprop av representanter og fastsettelse av stemmetall
Godkjenning av innkalling og saksliste
Valg av møteledere og møtesekretærer
Valg av to (2) personer som sammen med møteleder skal underskrive protokoll fra
Båttinget.
Forbundsstyrets årsberetning
Regnskap og revisors beretning
Forslag til vedtektsendringer
Innkomne forslag
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i)
j)
k)
l)
m)

Forbundsstyrets forslag til, kontingent
Budsjett (kun til etterretning)
Valg av President, Visepresident og Finansleder
Valg av valgkomité og komiteleder
Fastsette sted for neste Båtting

7.7

Vedtektsendringer
Vedtektsendringer kan bare finne sted etter vedtak på et ordinært Båtting og må, for å ha
gyldighet, oppnå minst to tredjedels (2/3) flertall.

7.8

Valgkomiteen
Valgkomiteen har tre (3) medlemmer og tre (3) personlige varamedlemmer. Båttinget velger
ett av medlemmene som leder. Komiteen skal senest femten (15) uker før Båttinget be om
Regionenes begrunnede forslag på kandidater til tillitsverv. Regionenes forslag skal være
komiteen i hende senest seks (6) uker før Båttinget og oversendes Sekretariatet senest fem
(5) uker før Båttinget finner sted. Forslaget skal inneholde navnene på personer som skal
velges av Båttinget.

7.9

Stemmerett og fullmakter
Hver Region har 3 stemmer. Medlemsforeninger har følgende stemmer:
 Inntil 100 aktive medlemmer:
 Fom. 101 tom. 300 aktive medlemmer:
 Over 300 aktive medlemmer:

1 stemme
2 stemmer
3 stemmer

Stemmene tildeles Regionen etter denne modell. En Region kan maksimalt avgi 1/5 av
stemmene. Stemmer til medlemsforeninger som ikke møter, disponeres av Regionstyret og
de fremmøtte medlemsforeninger med 1 stemme til Regionen og 1 stemme til hver av de
møtende foreninger inntil alle stemmer er fordelt.
Forbund / foreninger i KNBF som ikke er tilsluttet noen Region gis stemmerett som svarer til
deres medlemstall i samme forhold som Regionene.
Forbundsstyret har ikke stemmerett i sakene ”Årsberetning” og ”Regnskap”.
Oppgave over delegater til Båttinget og fullmakthavere til Båttinget innsendes senest ti (10)
dager før tingets avholdelse.
Personlige medlemmer har stemmerett innenfor rammene i sin region.

§ 8. FORBUNDSSTYRET
8.1

8.2

8.3
8.4
8.5
8.6
8.7
8.8

Forbundsstyret skal lede KNBF og forvalte dets anliggender i overensstemmelse med
vedtektene og Båttingets vedtak. Videre sørge for at organisasjonen er tilfredsstillende
organisert. Forbundsstyret utarbeider, vedtar og forvalter styrende dokumenter med
beskrivelse av konkrete, prioriterte arbeidsområder og oppgaver, veiledende vedtekter,
retningslinjer og bestemmelser til underliggende organ, statutter for Æresmedlemskap,
Hederstegn, Fortjenestenål, KNBFs krest og Havfruepris.
Forbundsstyret utarbeider organisasjonens strategiplan og budsjett, som følger
kalenderåret. Videre forberede og gi innstilling til Båttinget i saker som det skal fattes
vedtak i eller lages resolusjoner om, med unntak av valg som tilligger valgkomiteen.
Forbundsstyret består av President, Visepresident, Finansleder og Regionledere.
Regionleders personlige vararepresentant er regionens nestleder.
For å være beslutningsdyktig kreves det at 50% av Forbundsstyret deltar.
Arbeidsutvalget (AU) består av President, Visepresident og Finansleder. AU får sitt mandat
av FS, og rapporterer til FS.
Forbundsstyret tegner KNBF og utpeker et styremedlem som sammen med
Presidenten skal ha signaturrett.
Forbundsstyret ansetter generalsekretær og fastsetter dennes lønn og øvrige vilkår.
Sammenhengende funksjonstid i Forbundsstyret skal normalt ikke overstige seks (6) år.
Dersom denne bestemmelse medfører at President og Visepresident må fratre samtidig,
har Båttinget anledning til å forlenge funksjonstiden for en av dem med to (2) år.
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8.9

Båttinget kan velge forbundsstyremedlemmer som allerede har sittet seks år til vervet som
President, Visepresident eller Finansleder for en ny seksårsperiode.
Dersom det i valgperioden skjer endringer i forbundets ledelse (president, visepresident og
finansleder), tillegges det Forbundsstyret å supplere disse vervene.

§ 9. SEKRETARIATET
Generalsekretær er daglig leder av KNBF og daglig drift utøves av sekretariatet.

§ 10. REGIONER
10.1

Inndeling:
KNBF er organisert i Regioner. Regionenes navn og geografiske grenser er:
Region Øst:
Region Sør:
Region Vest:
Region Nordvest:
Region Trøndelag:
Region Nordland:
Region Troms/Finnmark:

Hedmark, Oppland, Buskerud, Oslo, Akershus, Østfold,
Vestfold, Telemark.
Aust-Agder, Vest-Agder, Rogaland (til Bømlafjorden i Hordaland).
Hordaland og Sogn og Fjordane.
Møre og Romsdal.
Sør-Trøndelag og Nord-Trøndelag.
Nordland.
Troms og Finnmark.

10.2

Organisering
Det kan opprettes lokale avdelinger innen en region. Regioner eller avdelinger kan vedta
sammenslutning, og en region kan også deles i flere regioner der dette er naturlig. Vedtak
om navn på og geografiske grenser eller interesseområder fattes av regionen(e) selv med
alminnelig flertall.
Vedtak om opptagelse av regional sammenslutning kan fattes av Forbundsstyret.
Eventuell tvist avgjøres av Båttinget.

10.3

Årsmøte
Årsmøtet er Regionens høyeste myndighet og avholdes hvert år innen 1. mars. Alternativt
kan Regionen avholde årsmøte hvert annet år, samme år som Båtting.
Årsmøtet skal vedta retningslinjene for virksomheten og de økonomiske rammer som
Regionens styre skal arbeide etter for å oppfylle forbundets formål.

10.4

Sammensetning og fullmakter
Årsmøtet er sammensatt av representanter fra de tilsluttede foreningene, personlige
medlemmer, samt Regionens valgte styremedlemmer. Hver forening velger representanter
i et antall bestemt av foreningens aktive medlemstall etter følgende regler:
 Inntil 100 aktive medlemmer:
1 representant
 101 t.o.m. 300 aktive medlemmer: 2 representanter
 Over 300 aktive medlemmer:
3 representanter
For å kunne stemme skal møtende representanter medbringe fullmakt fra egen eller annen
forening i regionen. Dersom det møter 1-10 personlige medlemmer enten ved fremmøte
eller ved fullmakt, skal disse kunne avgi inntil 1 stemme på årsmøtet etter intern votering.
Møter det 11-20 personlige medlemmer, enten ved fremmøte eller ved fullmakt, skal disse
kunne avgi inntil 2 stemmer på årsmøtet etter intern votering. Dersom det møter over 21
personlige medlemmer, enten ved fremmøte eller ved fullmakt, skal disse kunne avgi inntil
3 stemmer på årsmøtet etter intern votering.

10.5

Innkalling
Foreningene og personlige medlemmer skal innkalles til årsmøtet i annonsering på KNBFs
hjemmesider og ellers på den måten Regionen finner hensiktsmessig, dog med 4 ukers
varsel. I tillegg skal foreninger varsles pr. epost.
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10.6

Årsmøtedokumenter
Disse skal være medlemsforeningene i hende senest 2 uker før årsmøtet og skal
inneholde:
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.

Dagsorden.
Styrets årsberetning.
Regnskap med revisjonsberetning.
Budsjett (kun til etterretning)
Innkomne forslag med styrets innstilling.
Valgkomiteens forslag på nye tillitsvalgte.
Øvrig program for møtet.
Regionstyrets innstilling til valgkomite for ett (1), alternativt to (2) år.

Forslag og saker som ønskes behandlet på årsmøtet, må være Regionstyret i hende tre (3)
uker før årsmøtet.
10.7

Dagsorden for Årsmøte:
a. Godkjenning av representantenes stemmerett og evt. fullmakter
b. Godkjenning av innkalling og dagsorden
c. Valg av møteleder og referent
d. Valg av to til å underskrive protokollen sammen med møteleder og referent
e. Styrets årsberetning
f. Regnskap med revisors beretning
g. Budsjett (tas til etterretning)
h. Forslag til vedtektsendringer som skal fremmes for Båttinget
i. Innkomne forslag som ikke strider mot forbundets formål
j. Valg:
Leder, nestleder og minimum to styremedlemmer skal velges for to år.
To varamedlemmer, to revisorer eller godkjent revisor, samt valgkomite med
leder og to medlemmer og et varamedlem velges for ett (1), alternativt (2) år.
Maksimal sammenhengende funksjonstid for regionleder er seks (6) år.
Regionstyret har ikke stemmerett ved årsberetning og regnskap.
Ved valg må en kandidat oppnå mer enn 1/2-parten av de avgitte stemmene for å bli valgt.
Dersom dette ikke oppnås, avholdes bundet ny avstemning mellom de to kandidatene som
hadde flest stemmer ved forrige avstemning.
Vedtak fattes for øvrig med alminnelig flertall. Ved stemmelikhet anses et forslag som
forkastet.
Ekstraordinært årsmøte avholdes når Regionstyret finner det nødvendig, og skal når 1/3 av
medlemsforeningene forlanger det. Innkallingen skal være skriftlig og kun behandle den
eller de saker som har foranlediget møtet.
Korteste frist for innkalling vedlagt møtedokumentene er 14 dager.

10.8

Regionstyret
Regionen ledes av et styre valgt på årsmøte. Styrets varamedlemmer innkalles etter behov.
Styret velger selv blant styremedlemmene kasserer og eventuelt sekretær for 2 år.
Dersom det i valgperioden skjer endringer i regionens ledelse, påligger det regionstyret å
supplere disse vervene.
Styret bestemmer om sekretariatsfunksjonen skal dekkes med innleid hjelp og hvor
sekretariatet skal ha sitt sete.
Samtlige fylker i Regionen som har medlemsforeninger, tilstrebes å være representert i
styret med fast medlem eller med varamedlem. Regionstyret sammensetning bør reflektere
medlemsfordelingen i fylkene. Lokale avdelinger i en Region skal være representert i
Regionstyret.
Regionstyret skal møtes når lederen eller minimum tre av styremedlemmene krever det,
dog minst tre (3) ganger i året. Styret er beslutningsdyktig når minst 50 % av styrets faste
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medlemmer er til stede. En av disse må være lederen eller nestlederen. Styrevedtak fattes
med alminnelig flertall. Ved stemmelikhet er lederens stemme avgjørende.
Det påligger Regionstyret at Regionen drives i samsvar med vedtektene.
10.9

Signatur
Lederen og et styremedlem forplikter i fellesskap Regionen overfor tredjemann med sine
underskrifter.

§ 11. KOMITEER OG UTVALG
Forbundsstyret kan oppnevne de komiteer og utvalg som anses tjenlig og fastsetter deres
oppgaver og funksjonstid. Disse bør fortrinnsvis ledes av et medlem av Forbundsstyret og kan ha
konsultative medlemmer som ikke er tilknyttet KNBF. Finanskomiteen og Vedtekts- og
Organisasjonskomiteen skal imidlertid ha sin leder fra Forbundsstyret.

§ 12. ÆRESMEDLEMSKAP
12.1
12.2

12.3
12.4
12.5

Forbundsstyret skal oppnevne et Ordenskollegium bestående av tidligere medlemmer av
Forbundsstyret.
Forbundsstyret og Regionenes styrer kan fremlegge begrunnet forslag til Ordenskollegiet
om tildeling av Æresmedlemskap i KNBF til personer som har gjort seg særlig fortjent ved
sitt arbeid for fritidsbåtlivet i Norge.
Kollegiet skal inngående vurdere forslaget og fremlegge begrunnet innstilling til
Forbundsstyret.
Ved positivt vedtak fremmes saken for første Båtting som med 2/3 flertall kan tildele
Æresmedlemskap.
Kandidaten skal ikke informeres om sitt kandidatur før Båttinget har fattet positivt vedtak.

§ 13. EKSKLUSJON
Medlemsforeninger, foreningsmedlemmer, tilsluttede organisasjoner eller personlig tilsluttede
medlemmer som bryter KNBFs vedtekter eller opptrer til skade for organisasjonen, kan
ekskluderes etter forutgående skriftlig advarsel fra KNBF. Når den det gjelder inngår i en Region,
skal Forbundsstyret innhente Regionstyrets kommentar før eksklusjonen iverksettes.
Eksklusjonen kan ankes inn for første ordinære Båtting med frist på fire (4) uker før avholdelse.
Eksklusjonsvedtak som blir anket gis oppsettende virkning.

§ 14. OPPLØSNING
14.1 Oppløsning av KNBF
Beslutning om oppløsning kan bare finne sted dersom to (2) påfølgende Båtting vedtar dette med
to tredjedels (2/3) flertall. Det første av Båttingene skal være et ordinært, mens det andre holdes
minst åtte (8) uker senere. KNBFs midler overføres til allmennyttige formål besluttet av det siste av
disse Båtting med alminnelig flertall.
14.2 Oppløsning av Region
Forslag om oppløsning av en Region må være styret i hende innen 1. november året før Årsmøtet.
Det kreves 2/3 flertall av de stemmeberettigede representanter på to påfølgende årsmøter for å
vedta oppløsning av en Region. Det første årsmøtet skal være et ordinært. Det andre avholdes
ikke tidligere enn 8 uker senere. Ved oppløsning tilfaller Regionens midler KNBF.
Oppløsning av en Region skal, for å være gyldig, godkjennes av Båttinget.
Båttinget kan vedta oppløsning av en Region.
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