Vedtekter for Bygdø Allé Båtforening
Vedtatt i årsmøtet 2.mars 2005. Revidert på årsmøtene 8.mars 2006, 12.mars 2008, 15.mars
2011, 15.mars 2012, 9.mars 2016, 15.mars 2017 og 14.mars 2018.

§ 1 NAVN
Foreningens navn er Bygdø Allé Båtforening (BAB).
§ 2 ORGANER
Foreningens organer er:
1. Årsmøtet
2. Medlemsmøte
3. Styret
§3 FORMÅL OG VIRKSOMHET
Foreningens formål er å fremme båtlivets interesser på vegne av medlemmene og
allmennheten, derunder å...
1. Virke for etableringen av og forestå driften av fritidsbåthavner
2. Virke for utbredelse av fritidsbåtlivet som rekreasjon og kystkultur
3. Virke for utbredelse av kunnskap om sjøvett, sikkerhet, kystkultur og marint miljøvern
4. Ivareta medlemmenes og allmennhetens interesser og rettigheter til bruk av skjærgården,
sjøen og havet som rekreasjonsområde og til annen privat fritidsbasert utnyttelse
5. Samarbeide med så vel andre private organisasjoner som med offentlige myndigheter til
fremme av båtlivets og båtfolkets interesser
§ 4 MEDLEMSKAP
1. Søknad om medlemskap må godkjennes av styret. Søknaden skal inneholde opplysninger om
søkerens fulle navn, privatadresse og dato for søknadstidspunktet. Søknaden skal også
inneholde opplysninger om søkeren er ‐ eller har vært ‐ medlem av annen båtforening, og
om dette medlemskapet består eller er opphørt. Likeledes skal det fremgå av søknaden
hvilken type båt det søkes om plass for, og målene på denne.
2. Dersom styret avslår en søknad om medlemskap, kan avslaget innankes til et medlemsmøte
eller årsmøtet.
3. Medlemskap kan tildeles enhver etter styrets godkjenning, uavhengig av bosted, for å
opparbeide ansiennitet. Dog gir ikke medlemskap rett til båtplass før kravene i § 8 er
innfridd.
4. Dersom et medlem mener seg forurettet kan det anke sin sak inn for et medlemsmøte eller
årsmøtet.
5. Minstealder for medlemskap er 18 år. Styret kan i spesielle tilfeller, og ellers når styret finner
det rimelig, gi dispensasjon fra minstealderen.
6. Æresmedlemmer kan innvoteres av et årsmøte, etter innstilling fra styret.
7. Adgang til foreningens møter og arrangementer har kun medlemmer som har betalt
kontingent i samsvar med § 5. Om noen i spesielle tilfeller skal innbys, bestemmes dette av
styret.

8. Medlemskap er personlig og kan ikke overdras til andre.
9. Personvern. BAB registrerer følgende personopplysninger om sine medlemmer: Navn,
adresse, telefonnummer, e‐post adresse, fødselsdato, båttype, båtens registreringsnummer,
båtens forsikringspolise og båtplass. Dette gjøres gjennom BABs web‐basert
havneadministrasjons‐ og medlemssystem, slik at alle medlemmer kan få tildelt
medlemsnummer og ta del i medlemsfordelene i BAB, og slik at foreningen kan kreve inn
kontingent og avgifter. Navn, adresse, telefonnummer, e‐post adresse, båttype og båtplass
vil deles internt mellom medlemmer i BAB (havnelister, vaktlister, årsmøteprotokoll, oppslag
i vaktbua, etc.). Dersom medlemmet vil benytte foreningens tilbud for landsetting/opplag på
land, vil også nødvendig informasjon deles med Sjølyst båtopplag (opplagslister, lister for
oppsett/utsett, etc.). Alle medlemmer har rett til innsyn i egne personopplysninger som
lagres av foreningen, og både rett og plikt til å oppdatere personopplysningene gjennom
foreningens havneadministrasjons‐ og medlemssystem.
§ 5 KONTINGENT
1. Medlemmer plikter å betale den til enhver tid gjeldende kontingent og avgifter.
2. Medlemmer er selv ansvarlig for at kontingent og avgifter blir betalt i rett tid.
3. Ved manglende betaling av kontingent og avgifter, opphører medlemskapet.
4. Æresmedlemmer betaler ikke kontingent.
5. Ekstrakontingent eller andre avgifter i spesielle tilfeller, bestemmes av styret, et
medlemsmøte eller årsmøtet.
6. Styret kan i spesielle tilfeller, som ved sykdom, høy alder, arbeidsledighet og lignende, etter
søknad frita et medlem for å betale kontingent.
7. Ved oppsigelse av båtplass har et medlem rett til tilbakebetaling av innskuddet.
Tilbakebetalingen skjer med det innbetalte innskuddsbeløp.
§ 6 PLIKTER
1. Et hvert medlem har plikt til å verne om foreningens verdier og interesser, og herunder bidra
til at ro, orden og sømmelighet opprettholdes på foreningens område. Bruk av foreningens
utstyr foregår på brukerens egen risiko.
2. Det er et hvert medlems plikt til å melde fra til styret når feil, mangler eller skade på
foreningens anlegg oppdages. Det samme er tilfelle når uvedkommende personer tar
opphold på foreningens område, eller når fremmede båter legger seg i havnen.
3. Det er ikke tillatt for medlemmer, eller andre personer, i åpenbart beruset tilstand å
oppholde seg på bryggeanlegget, eller i båt liggende fortøyd til foreningens brygge.
4. Bruk av åpen ild i båt, ved eller fortøyd til bryggeanlegget eller på brygge er ikke tillatt.
Unntatt er bruk av godkjent apparatur for matlaging.
5. Påbud eller anvisninger gitt ved oppslag av styret eller havnesjef, skal følges.
6. Alle båter med plass i havna skal være registrert i "Småbåtregistret" eller et offentlig register,
og utstyrt med lett synlig registreringsnummer. Den som disponerer båtplassen skal være
registrert som eier av båten.
7. Båt ved brygge skal være forsynt med forsvarlig fortøyning og fendring. Den skal være
fortøyd slik at den ikke sjenerer nabobåter. Eieren plikter å ha sin båt under regelmessig
tilsyn og holde den lens for vann. De samme plikter gjelder også for joller.

8. Medlem med båtplass plikter å delta i den til enhver tid gjeldende vaktordning for havnen.
Unnlatelse innebærer at vedkommende må svare en avgift til BAB pr. utelatt vakt. Avgiftens
størrelse fastsettes av årsmøtet. Styret kan etter skriftlig søknad gi dispensasjon grunnet
alder, helsetilstand eller andre tungtveiende grunner.
9. Tildelt båtplassrettighet forutsetter en rimelig aktiv bruk av båten over tid. Havna skal ikke
brukes som opplagsplass. Styret kontaktes for godkjenning ved langvarig sykdom, lengre
utenlandsopphold og andre forhold som fører til at båten blir liggende uvirksom over en
lengre periode.
§ 7 PÅ OPPLAGSPLASSEN
1. Tidspunkt for ilandsetting og vinteropplagsplassering fastsettes av foreningens styre eller
oppsynsmann på opplagsplassen, etter samråd med medlemmet.
2. Opplagsplassen kan ikke disponeres utover det tidspunkt som er fastsatt for opplagsplassen.
Båter som etter dette tidspunkt hindrer sjøsetting av andre båter, kan etter forutgående
varsel flyttes eller sjøsettes for eierens regning og risiko.
3. Båt i vinteropplag skal være forsvarlig avstivet og overdekket. Dekkmaterialet skal i størst
mulig utstrekning standardiseres. Til overdekking skal bare benyttes materiale som
tilfredsstiller rimelige skjønnhetskrav.
4. Når en båt er sjøsatt, skal eieren umiddelbart besørge stillas og dekningsmateriale anbrakt
etter foreningens styre/oppsynsmanns anvisning.
5. Dersom opprydding ikke blir foretatt, kan dette utføres for båteierens regning og risiko.
6. Oppbevaring av ildsfarlige gjenstander må bare skje i samsvar med gjeldende
sikkerhetsbestemmelser.
7. Båter som av gyldig grunn ikke kan fjernes fra opplagsplassen innen fastsatt tid, skal settes
på anvist sted på opplagsplassen for båteierens regning og risiko.
§ 8 TILDELING OG DISPONERING AV BÅTPLASS
1. Det er styret som tildeler båtplass etter ansiennitet for den type båt det er søkt om plass for.
2. Båtplass tildeles kun personer som er bostedsregistrert i Oslo, eller kommune uten
strandlinje
3. Tildelt båtplassrettighet kan inndras dersom båteieren ikke gjør bruk av retten etter 10. juni.
Styret kan etter skriftlig søknad gi dispensasjon for inntil et år. Styret kan etter rimelig skjønn
inndra båtplassen dersom en båt har ligget uvirksom mer enn en sesong uten noen varsling
eller begrunnelse og på den måten bryter med formålet til båtforeningen.
4. Tildeling av båtplass ‐ og disponeringen av havnen for øvrig ‐ skal skje ut i fra bryggens
belastningsevne.
5. Årsmøtet bestemmer maksimal størrelse på de båter som kan ligge i havna. Maksimal
skroglengde er 12,20 meter og defineres og måles i henhold til NS‐ISO‐EN 8666, som også
benyttes av Sjøfartsdirektoratet. Styret kan gi retningslinjer.
6. Ved overdragelse eller arv av båt med tilhørende båtplass i rett opp ‐ eller nedadgående
linje, kan båtplassen overtas av mottakeren dersom vedkommende oppfyller kravene for
tildeling av båtplass. Dersom mottaker ikke er medlem i foreningen, må medlemskapet
bringes i orden. Ansiennitet kan ikke overføres. Reglene vil gjelde tilsvarende hvis
overdragelsen/arven er mellom ektefeller/samboere.

7. Dersom et medlem som står på venteliste får tilbud om båtplass, men takker nei 2 år på rad,
vil medlemmet bli strøket fra ventelista og må eventuelt søke om båtplass på nytt. Dette vil
ikke påvirke ansiennitet.
8. [Utgår etter Årsmøtet 12. mars 2008]
9. Et hvert salg eller bytte av båt i forbindelse med båtplass, skal godkjennes av styret.
10. Intet medlem kan inneha mer enn en båtplass.
11. Det er ikke tillatt for medlemmer å leie ut eller låne ut båtplassen. Utleie og utlån
administreres av styret.
12. Tildelt båtplass disponeres i tiden 1. mai ‐ 1. november. Unntatt fra dette er båter som etter
søknad, og godkjennelse av styret, skal ligge i boblehavn. Styret kan etter søknad gi
dispensasjon.
§ 9 KLAGER
Klager vedrørende forhold i båthavnen eller på opplagsplassen skal fremsettes
skriftlig til foreningens styre.
§ 10 SKADER
Et hvert medlem med båtplass i havnen plikter å ha fartøyet ansvarsforsikret. Dersom et
medlem uaktsomt eller forsettlig beskadiger foreningens eiendom eller et annet medlems båt
mens denne ligger på foreningens område, plikter vedkommende medlem helt ut å godtgjøre
skaden. Blir ikke partene enige, skal styret søke å ordne saken i minnelighet.
§ 11 EKSKLUSJON
1. Dersom et medlem i ord eller handling motarbeider foreningen eller medlemmene, kan et
medlemsmøte ekskludere medlemmet etter innstilling fra styret.
2. På tilsvarende måte vil et medlem kunne ekskluderes hvis vedkommende begår vesentlige
brudd på foreningens vedtekter eller instrukser.
3. Gjenopptagelse av ekskludert medlem kan bare vedtas på medlemsmøte eller årsmøtet, og
da med 2/3 flertall av de fremmøtte stemmeberettigede.
4. Ekskluderte og utmeldte medlemmer har ikke krav på midler fra foreningens verdier eller
kasse, utover eventuell tilbakebetaling av innskudd til båtplass.
5. Ekskludert medlem kan anke avgjørelsen inn for årsmøtet. Styret plikter å informere
medlemmet om dette. Anken har ikke oppsettende virkning.
6. I de tilfeller styret mener at et vedtektsbrudd ikke er alvorlig nok for eksklusjon, har styret
etter skriftlig advarsel anledning til å inndra båtplassen med en karantenetid på inntil 3 år.
Vedtaket kan ankes til et medlemsmøte eller årsmøte. Etter utløpt karantenetid kan
medlemmet søke båtplass igjen, og vil deretter bli stilt på venteliste etter sitt
medlemsnummer.
§ 12 STYRET
1. Foreningen ledes av et styre bestående av formann, nestformann, sekretær, kasserer,
havnesjef og et styremedlem. Samtlige har en funksjonstid på 2 år.
2. Etter avsluttet årsmøte tar det nye styret over umiddelbart.
3. Styrets primære oppgave er å lede foreningen i samsvar med gjeldende vedtekter, og ellers

etter de vedtak som fattes på medlems‐ eller årsmøtet. Styret besørger også at alle vedtak
blir ført inn i protokollen og undertegnes av formann og sekretær. Videre skal styret
bestemme tid og sted for alle møter, bearbeide alle innkomne saker, samt utarbeide
årsberetninger.
4. Ingen kan ha tillitsverv i foreningen som har ervervsmessig tilknytning til båtbransjen.
5. Formannen er foreningens daglige leder og skal påse at vedtekter og øvrige vedtak følges.
6. Nestformannen overtar formannens gjøremål i dennes fravær.
7. Sekretæren fører møteprotokollen og tar seg ellers av all korrespondanse i samråd med
formannen.
8. Kassereren fører foreningens regnskaper og legger fram revidert regnskap for siste periode
på årsmøtet.
9. Havnesjefen har oppgaver med alt som vedrører havneanlegget, herunder båtplassene og
foreningens utstyr.
10. Valgkomiteen skal bestå av 3 personer. Samtlige har en funksjonstid på 2 år. For å sikre en
naturlig kontakt med øvrige medlemmer, skal valgkomiteens medlemmer fortrinnsvis ha båt
i havna.
§ 13 ÅRSMØTET
Foreningens høyeste myndighet er årsmøtet som avholdes innen 15. mars hvert år. Innkalling
og saksliste varsles pr. e‐post og skal være tilgjengelig på foreningens hjemmeside senest 14
dager før møtedagen. Dagsorden på årsmøtet skal følge innkallelsen. Saker som ønskes
behandlet på årsmøtet skal være fremsatt skriftlig og oversendt styret senest 1. februar.
Dagsorden på årsmøtet:
1. Årsberetning
2. Revidert regnskap
3. Budsjett
4. Fastsettelse av kontingenter og avgifter
5. Innkomne saker
6. Valg (Formann, sekretær, havnesjef og revisor i like årstall. Nestformann, kasserer,
styremedlem og revisor i ulike årstall.)
7. Ved valg og alminnelige beslutninger gjelder simpelt flertall. Dersom det oppstår
stemmelikhet gjør formannens stemme utslaget.
8. Medlemmer kan ikke uten gyldig grunn unndra seg valg, men kan frasi seg verv for
tilsvarende tid, som en tidligere har fungert i verv.
9. Informasjon/protokoll skal legges ut på BABs nettsider snarest, og senest innen
sommerhavnen åpnes. De medlemmene som ønsker informasjon skriftlig får den ved
henvendelse til styret.
§ 14 EKSTRAORDINÆRT ÅRSMØTE
Ekstraordinært årsmøte avholdes når styret finner det nødvendig, eller når minst 20
av medlemmene krever det. Det ekstraordinære årsmøte kan bare behandle de
saker som foranlediget innkallingen.
§ 15 MEDLEMSMØTE

Medlemsmøte er foreningens høyeste organ i årsmøteperioden, og avholdes når styret
finner behov for det, eller når minst 20 av medlemmene krever det.
§ 16 MØTEADMINISTRASJON, URAVSTEMNING
1. Formannen leder alle møter, men etter forslag kan det velges dirigent. Alle saker avgjøres
med alminnelig flertall, dersom ikke annet er bestemt i vedtektene. I tilfelle av stemmelikhet
gjør formannens stemme utslaget. Det skal stemmes skriftlig hvis en av medlemmene
ønsker det. Før hvert enkelt møte oppnevnes ett medlem fra styret og ett eller flere
medlemmer til å telle opp stemmer, og ellers hjelpe styret med å kontrollere valgene.
2. Viktige saker kan avgjøres ved uravstemning. Beslutning om dette fattes av årsmøtet eller
medlemsmøte. Uravstemning skal være ordnet slik at alle får anledning til å stemme. Den
må være avholdt senest 4 uker etter beslutning om uravstemning er fattet.
§ 17 GODTGJØRELSE
Årsmøtet eller medlemsmøtet kan bevilge godtgjørelse for særlig arbeid i foreningens
interesse, understøttelse eller bidrag til medlemmer eller andre. Formannen eller den han
bemyndiger, kan uten særlig bevilgning bruke av kassens midler til nødvendige utgifter.
§ 18 VEDTEKTSENDRINGER
Endringer av vedtektene må vedtas på årsmøtet, og da med 2/3 flertall av de fremmøtte
stemmeberettigede.
§ 19 ANSVAR
Foreningen er ikke ansvarlig eller erstatningspliktig for brann, skade, tyveri eller annen
forringelse av medlemmenes båter i havnen eller på opplagsplassen.
§ 20 OPPLØSNING
Oppløsning av foreningen må vedtas på årsmøtet med 3/4 flertall av de fremmøtte
stemmeberettigede. Ved oppløsning overdras foreningens midler i sin helhet til Norsk
Selskab til Skibbrudnes Redning.
§ 21 IKRAFTTREDELSE
Denne vedtekt gjøres gjeldende fra det tidspunkt den ble vedtatt i årsmøtet den 2. mars 2005.
Fra samme dato oppheves den tidligere gjeldende lov av 12. februar 1986 med senere
endringer.

