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§ 1. NAVN OG FORMÅL.
1.1 Foreningens navn er : Porsgrunn Motorbåtforening.
Stiftet 23. mai 1930
1.2 Dens formål er å arbeide for :
- Utbedre og utbygge småbåthavner og opplagplasser i Porsgrunn
indre havneområde.
- Fremme interesse for godt båtmiljø.
- Samarbeide med organisasjoner med sammenfallende interesse om
å
bevare og utvikle friområder til beste for ”båtfolket”

§ 2. MEDLEMSKAP.
2.1 Innmelding. Som medlem kan styret oppta enhver båtinteressert person med
tilhørighet i Grenland og som vil arbeide for PMF`s formål.
Søknad om medlemskap sendes skriftlig på PMF`s
registreringsskjema. Medlemskapet følger kalenderåret.
2.2 Medlemsansiennitet. Ved tegning av medlemskap får hvert medlem sitt
ansiennitetsnummer.
Dette skal være grunnlag for tildeling av båtplasser og opplagplasser.
Medlemsansienniteten kan ikke overføres til andre.
Etter søknad til styret kan ektefelle eller slektninger i rett opp- eller
ned- stigende arvelinje få overført medlemsansienniteten.
Medlemmer som har vært utmeldt, eller misligholdt sitt medlemskap,
mister sin medlemsansiennitet.
2.3 Medlemmets rettigheter: Hvert medlemskap gir to -2- stemmer i alle
avstemminger.
Medlemskapet gir rett til tildeling av båtplass og eller opplagsplass etter
ansiennitet og hvis det er ledig plass.
Medlemskap gir rett til å føre foreningens flagg på sin båt.
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2.4 Medlemmets plikter:
a)
Alle medlemmer plikter å motta valg til alle tillitsverv i
foreningen, men kan, etter å ha sittet i styre eller som komitéleder, frasi
seg valg for like lang tid som de har fungert i dette.
b)
Medlemmer med tildelt brygge– og eller opplagsplass plikter å rette seg
etter gjeldene havnereglement og etter anvisninger fra den valgte
bryggesjefen for den aktuelle brygge- / opplagsplass.
c)
Medlemmer plikter å delta på innkalte dugnader. De som ikke møter
etter å ha blitt innkalt, blir belastet med dugnadsgebyr i henhold til
gjeldene vedtak fra siste årsmøte.
d)
Medlemmer plikter skriftlig å melde om forandringer av adresse og
telefonnummer.
e)
Medlemmer som skal bytte båt må melde fra om dette i god tid, i tilfelle
det medfører at båtplassen ikke passer.
2.5 Utmelding fra foreningen skal skje skriftlig til økonomilederen innen 31.12.
for å være gyldig i påfølgende år. Foreningen kan trekke ubetalte krav
fra innskuddet før det tilbakebetales.
2.6 Utelukking av medlemmer:
Medlemmer som med sin oppførsel skader foreningen, som vekker
anstøt eller som ikke overholder foreningens lover og reglement, kan
når en skriftlig advarsel ikke hjelper, ekskluderes av styret.
Styrets dom kan ankes inn for første årsmøte, som med alminnelig
flertall fatter endelig avgjørelse.
Melding om anke skal fremmes i rekommandert brev til styret senest 2
uker før årsmøte.
2.7 Utmerkelser:
Medlemmer eller andre som har gjort en ekstraordinær innsats for
foreningen, kan etter enstemmig innstilling fra styret, av årsmøtet
innvoteres som æresmedlem.
Æresmedlem er Porsgrunn Motorbåtforenings høyeste utmerkelse.
P.M.F.`s nest høyeste utmerkelse er utnevnelse til
“Ridder av den gyldne propell”. Denne ordenen har egne statutter.

Hvis styret på eget initiativ eller etter forslag fra medlemmer ønsker å
påskjønne 1 eller flere personer som gjennom året har utmerket seg på
en positiv måte, kan styret dele ut en ”Ildsjelpris”.
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§ 3. KONTINGENTER OG AVGIFTER.
3.1.

3.2

Medlemskontingent og avgifter følger kalenderåret og fastsettes hvert år av
årsmøtet etter innstilling fra styret.
Kontingent, båtplassavgift, opplag og opptak/uttak betales forskuddsvis.
Innbetaling må være registrert før opptak. Forfall for innbetaling
kommer frem på faktura.Etter denne frist, eller 3 uker etter utsendt krav,
påløper purregebyr. 21 dager etter 2 gangs purring strykes medlemmet
og evt. båtplass inndras.
Fritak for medlemskontingent.
a)
Æresmedlemmer betaler ikke kontingent, men har alle
medlemsrettigheter.
b)

Medlemmer med mer enn 20 års medlemskap, og som er over 70 år,
betaler ikke kontingent, men skal likevel ha vanlige medlemsrettigheter.

3.3

Innskudd betales før det tildeles båtplass.
Innskuddet tilbakebetales i sin helhet ved oppsigelse av båtplassen med
eventuelt fratrekk for skyldig kontingent eller avgifter.
Innskuddets størrelse fastsettes av årsmøtet, og tilbakebetaling skjer
med det beløpet som kvittering for betalt innskudd viser.

3.4

Avgifter for båtplass, opplagsplass, leie av hall, tilknytnings- og KWh avgift for
strøm og eventuelt gebyr for manglende dugnadsinnsats, betales etter de
på siste årsmøtet vedtatte satser.

§ 4. FORENINGENS ORGANER.
4.1 Porsgrunn Motorbåtforenings administrative organer er:
a)
Årsmøtet
b)
Styret
c)
Faste komiteer
4.2 Årsmøtet er Porsgrunn Motorbåtforenings øverste myndighet.
a)
Det skal avholdes hvert år og innen utgangen av mars måned.
b)
Medlemmene innkalles med 3 ukers varsel ved avertissement på
foreningens webbside og ved elektronisk sms/epost til hvert enkelt
enkelt medlem samt oppsla på foreningens oppslagstavler.
c)
Årsmøtet er beslutningsdyktig når det er innkalt i følge § 4.2.b.
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d)

e)
f)

Lovendringer krever to tredjedels flertall av de avgitte stemmer.
Andre saker krever alminnelig flertall. Ved stemmelikhet anses
forslaget forkastet.
Årsmøtets avgjørelser kan ikke overprøves av domstol eller andre
tvisteløsningsorganer.(selvdømmeklausul)

4.3 Ekstraordinært årsmøte:
a) Styret kan når det finner det nødvendig innkalle til ekstraordinært
årsmøte
b) . Ekstraordinært årsmøte innkalles også hvis minst 20 medlemskap
forlanger det.
c) Innkalling skal skje skriftlig til alle medlemmer med angivelse av hvilke
saker som står på dagsorden. Det skal være minst 8 dagers varsel.
d) Ekstraordinært årsmøte er beslutningsdyktig når minst 30 medlemskap
eller 20% av medlemsmassen er til stede.
e) Lovendringer krever to tredjedels flertall av de avgitte stemmer.
f) Andre saker krever alminnelig flertall. Ved stemmelikhet anses forslaget
forkastet.
g) Avgjørelser tatt i ekstraordinært årsmøte kan ikke overprøves av domstol
eller andre tvisteløsningsorganer.(selvdømmeklausul)
4.4

4.5

Medlemsmøter og andre arrangementer avholdes når styret finner det
nødvendig.
Innkalling til møter og lignende skjer med avertissement på foreningens
webbside og ved elektronisk sms/epost til medlemmene.
Er det viktige saker som skal behandles, skal dette fremgå av
innkallelsen.
Alle saker krever alminnelig flertall. Ved stemmelikhet anses forslaget
forkastet.
Styremøter skal fortrinnsvis avholdes 6 ganger pr. år, når lederen finner det
nødvendig, eller når minst 2 av styremedlemmene krever det.
Styret kan ta beslutninger når alle styremedlemmene er innkalt og minst 3
er tilstede.
Alle saker krever alminnelig flertall. Ved stemmelikhet anses forslaget
forkastet.
Styrets avgjørelser kan ikke overprøves av domstol eller andre
tvisteløsningsorganer, men påklages til årsmøtet som er Porsgrunn
Motorbåtforenings øverste myndighet.
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4.6 Havnebefaring: Styret avholder minst en befaring av brygger og opplagsplasser
pr.år forteinnsvis om våren. På disse befaringene skal hele styret delta.
4.7 Saker til årsmøtet:
Saker som ønskes behandlet på årsmøtet må være styret i hende senest 2
uker før årsmøtet.
4.8 Årsmøtet behandler:
1. Åpning og valg av dirigent og referent samt fastsette av antall gyldige
Stemmer.
- Det velges to medlemmer som undertegner årsmøtereferatet.
2. Årsberetninger (fra styret, havnesjef, bryggesjefer og komiteer)
3. Regnskap i revidert stand.
4. Behandle forslag, innkommet i henhold til § 4.7.
5. Fastsettelse av kontingent, innskudd, avgifter og eventuelle honorar
til tillitsverv. Det skal også fastsette økonomileders
disposisjonsbeløp.
6. Vedta neste års budsjett
7. Foreta valg på styret:
a) Leder
(velges hvert år)
b) Nestleder / sekretær.
(velges f. 2 år i år med ulike tall)
c) Økonomileder/havneansv
(velges f. 2 år i år med like tall)
d) Styremedlem
(Leder i arrangementskomité) (velges f. 2 år i år med like tall)
e) Styremadlem
(Matrialforvalter)
(velges f. 2 år i år med like tall)
f) Styremedlem
(Opplagsjef)
(velges f. 2 år i år med ulike tall)
g) Vararepresentant
(Bryggesjef Sundjordet)
(velges f. 2 år i år med like tall)
h) Vararepresentant
(Bryggesjef Brobrygga)
(velges f. 2 år i år med ulike tall)
i) Vararepresentant
(Bryggesjef Bien)
(velges f. 2 år i år med like tall)
j)
Vararepresentant
(Bryggesjef Assur)
(velges f. 2 år i år med ulike tall)
8. Foreta valg på 2 revisorer med vararepresentant.
9. Foreta valg på representanter til tilsluttede organisasjoner.
10. Foreta valg på aktuelle komiteer som årsmøtet vil velge.
Alle komiteer skal ha sin leder valgt på årsmøtet.
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11. Foreta valg, etter innstilling fra styret, på valgkomité med leder,
2 medlemmer og vararepresentant

§ 5. FORENINGENS DRIFT.
5.1 Styret
Styret har den administrative myndighet, representerer foreningen utad,
besørger alle løpende forretninger, sammenkaller til møter og ivaretar
foreningens økonomi og interesse.
Styret ansetter og avskjediger foreningens funksjonærer, bestemmer deres lønn
og fastsetter de nødvendige stillingsinstrukser.
Styret oppnevner de komiteer og utvalg som er nødvendig for å løse bestemte
oppgaver, med mindre dette er valgt på årsmøtet.
Styret skal i samarbeide med de arrangerende komiteer, bestemme ramme,
tidspunkt og sted for arrangementet.
Styret er beslutningsdyktig når minst 3 medlemmer av styret er tilstede.
Leder og ett medlem av styret forplikter i fellesskap med sine underskrifter
foreningen like overfor tredjemann.
Tillitsvalgte i styret har fri sommer båtplassleie.
Styremøter avholdes i henhold til § 4.5.
5.2 Leder.(Fast medlem av styret)
Leder har den daglige ledelsen i foreningen og skal representere denne utad.
Han / hun leder foreningens møter og styremøter hvis ikke annet er fastsatt.
Leder skal passe på at valg, adresseforandringer og lignende som har interesse
for det offentlige og tilsluttede organisasjoner blir meddelt.
Leder skal sammen med økonomileder anvise alle utbetalinger over det av
årsmøtet fastsatte beløp (Økonomileders disposisjonsbeløp).
5.3 Nestleder / sekretær. (Fast medlem av styret)
Nestleder /sekretær fungerer som leder under dennes fravær.
Han / hun skal føre protokoll over alle styremøter, medlemsmøter og skal sørge
for at referatet fra årsmøtet blir satt inn i styreprotokollen.
Nestleder / sekretær er også foreningens arkivar og skal sørge for at
foreningens protokoller og annet utstyr er registrert og oppbevart på
betryggende måte, for eksempel i brannsikker safe eller nettbasert sikker
datalagring.
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5.4. Økonomileder: (Fast medlem av styret)
Økonomileder fører foreningens regnskap, medlemsfortegnelse og krever inn
avgifter etter lister fra havneansvarlig.
Foreningens midler settes inn i bank eller anbringes på annen forsvarlig måte
som årsmøtet gjør vedtak om.
Økonomilederen leder arbeidet med å utarbeide budsjett til årsmøtet for det
neste driftsåret.
Økonomileder står for utbetalinger for inntil det av årsmøtet fastsatte
disposisjonsbeløp alene. Beløp ut over dette anvises sammen med leder.
.

Økonomileder har det administrative ansvar for brygger og opplagsplasser
Økonomileder er ansvarlig for at det til en hver tid er ajourførte lister og bryggekart
over bryggeplasser, dvs. på Havneweb.

5.5 Leder arrangement komité: (Fast medlem i styret)
Leder av arr.kommite skal sørge for at årsmøte og andre tilstelninger/møter i
foreningens regi blir ledet og arrangert skikkelig. Leder av arr.komite plikter også å
avholde møter med de andre medlemmene i arr.kommitene for å planlegge årets
arrangementer.

5.6 Material forvalter: (Fast medlem i styret)
Materialforvalter har i hovedsak ansvar for å ivareta Porsgrunn Motorbåtforenings sine
eiendeler,det være høytrykkspylere, ryddesager, klubbhus, etc. Det forventes ikke at
vedkommende skal utføre dette alene, men sørge for at dette blir ivaretatt, bl.a. ved
hjelp av dugnader og annen bistand fra medlemmene i PMF.

5.7 Opplagssjef: (Fast medlem i styret)
Opplagssjef er ansvarlig for at det til enhver tid er ajourførte lister og bryggekart over
opplagsplasser på land og vann. Opplagssjef skal kontrollere at båter som ligger i opplag
på land er skikkelig understøttet. Han/hun skal også ha dialog med kranfirma om
tidspunkt for felles opptak og uttak og sørge for at forening stiller med nødvendig
mannskap til opptak/uttak
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5.8 Bryggesjefer.(varamedlemmer til styret med møteplikt til styremøter)
Bryggesjefene for de enkelte bryggene deltar på styremøter.

Bryggesjefene rapporterer til styret og står for den daglige drift av
bryggeanlegg og opplagsplasser.
De skal føre kontroll med at det til en hver tid gjeldene reglement for brygger
og opplagsplasser følges. Reglementet skal være slått opp på hver brygge og
opplagsplass.
De skal sørge for å innkalle til nødvendige dugnader blant båteierne, for å få
utført vedlikeholds- og oppryddingsarbeider.
Etter at båtplass er tildelt medlemmer forestår
bryggesjefene videre kontakt med medlemmet. Bl.a. med anvisning av
plass og utlevering av nøkler. Bryggesjefer utarbeider rapport for
årsmøte for driften av bryggene. Dugnader, befaringer og annet av
interesse ved bryggene diskuteres i styret før dette iverksettes.

5.9 Faste komiteer skal sammenkalles av sin leder umiddelbart etter årsmøtet for å
gjennomgå sitt mandat.
Lederne av komiteene skal innen 15. januar sende inn sin årlige rapport til
styret som skal samordne disse i styrets årsrapport til årsmøtet.
5.10 Revisorene.(Valgt på årsmøtet)
Revisorene skal gjennomgå regnskapet og minst en gang hvert år kontrollere
kassen og bankens kontoutskrifter og se etter om verdipapirer og andre
eiendeler er til stede.
Enhver revisjon og kontroll av kasse og bank, føres inn i revisjonsprotokollen
med nødvendige merknader.
Protokollen legges frem for styret så snart som mulig. Styret plikter å legge
protokollen frem for årsmøtet.

.
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§ 6. LOVENDRINGER og OPPLØSNING

6.1 Lovendringer:
Endringer i denne lov kan bare foretas på ordinært eller ekstraordinært
årsmøte, etter å ha vært oppført på sakslista. Lovendringer krever totredjedels flertall av de avgitte stemmer.
§ 6.2 om oppløsning kan ikke endres.
6,2

Oppløsning:
Oppløsning av Porsgrunn Motorbåtforening kan bare vedtas på
ordinært årsmøte med totredjedels flertall, etter at forslag herom på
forhånd er satt på sakslista som er tilsendt medlemmene minst 14 dager
før møtet. Blir oppløsning vedtatt, holdes ekstraordinært årsmøte 3
måneder senere, og for at foreningen skal oppløses må vedtaket her
gjentas med totredjedels flertall.
Ved eventuell oppløsning av foreningen, bestemmer årsmøtet plassering
av foreningens aktiva.

§ 7 HAVNEREGLEMENT.
(For medlemmers retterigheter og plikter henvises til § 2.3 og § 2.4)
7.0

Porsgrunn Motorbåtforening har bryggeanlegg i Sundjordkanalen,på
Brobrygga, på Nedre og Øvre Bienbryggene og på Assuransebrygga.
Det er opplag på Assuransebrygga.
På grunn av bryggeanleggenes beskaffenhet er det nødvendig med utøvelse av
sjønn med hensyn til maksimal båtstørelse (lengde, bredde, vekt, og vindfang).
Styret avgjør dette i hvert enkelt tilfelle.

7.1 Båtplassene og opplagsplassene er foreningens eiendom, men disponeres av
medlemmene etter at innskudd og avgift er betalt og plass tildelt på grunnlag av
den båt som er oppgitt i søknadsskjemaet. Foreningen kan pålegge båteier å
bytte plass for å kunne utnytte bryggeanlegget maksimalt.
Bytter båteier båt, må dette avklares med økonomileder eller styret i god tid på
forhånd.
Det er ingen selvfølge at foreningen kan stille med passende plass til en endret
båtstørrelse.Båteierens ansinitet vil være utslagsgivende for tildeling av ny
ledig plass.
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Båt- og opplagsplasser prises etter båtstørrelsen.
PMF`s årsmøte fastsetter hvert år innskudd, båtplassavgifter,
vinterbåtplassavgifter, opplagsavgifter og avgifter for strøm.
Alle båter skal ha gyldig registreringsnummer. Båteier er den person som
båten er registrert på og som forsikringsbeviset er utstedt på.
Tildelt plass kan ikke omsettes eller overdraes andre. Plassen kan heller ikke
lånes ut. Båteiere som ikke benytter sin plass i løpet av 2 år, mister retten til
sin plass.
7.1.1 Vinterbåtplasser:
PMF disponerer alle ledige båtplasser i vinterhalvåret. Båteiere som ønsker å
ha båten på vannet om vinteren må melde fra om dette til opplagsjef,
bryggesjefer eller økonomileder innen 15. september.
Medlemmer med båtplass som ønsker å ha båten på vannet om vinteren, betaler
som for opplag på land.
Medlemmer som ikke har båtplass, betaler båtplassavgift for vinterbåtplass.
( fra 15.10 til 15.04)
7.2 Fortøyninger: Båteierne er ansvarlige for at båten er riktig og sjømannsmessig
fortøyd, slik at den ikke påfører bryggeanlegg eller andres båter skade.
Ved tvister er det styrets anvisninger som skal følges.
BÅTEIER ER ANSVARLIG OG MÅ ERSTATTE DEN SKADE DERES BÅTER
EVENTUELT PÅFØRER ANDRE BÅTER ELLER BRYGGEANLEGG.

Det innskjerpes at det er spesielt viktig med gode og riktige fortøyninger og
ofte tilsyn med båten i vinterhalvåret.
NB ! Det kan være stor forskjell på høy og lav vannstand.
Fortøyninger skal, når båtplassen ikke benyttes, henges pent opp på sine fester.
Når båtsesongen er over og båten er fjernet fra havnene skal alle fortøyninger
fjernes !
7.2.1 Opplagsplassene er for foreningens medlemmer. Opplagssjefen tildeler plasser
slik at opplagsplassen blir best mulig utnyttet.
Medlemmer som benytter fast PMF`s båtplass i båtsesongen skal prioriteres
vedr. opplagsplasser på land.
Båteierne skal sørge for god sikring av båten i opplag. Bryggesjefen skal
påpeke mangler og forsikre seg om at disser blir rettet opp av båteier.
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BÅTEIER ER ANSVARLIG OG MÅ ERSTATTE DEN SKADE DERES BÅT
EVENTUELT PÅFØRER ANDRE BÅTER

Våre opplagsplasser ligger ”midt i byen” og PMF forlanger av alle, at båtene
dekkes på en slik måte at det ikke er til sjenanse for våre naboer. (Flagrende og
fillete presenninger og lignende er ikke akseptabelt)

Opplagsplassene skal til en hver tid være ryddig. Hver båteier er ansvarlig for
sitt avfall, som umiddelbart skal fjernes eller deponeres i dertil oppsatt
container.
NB ! BRANNFARE FOR DIN OG ANDRES BÅTER.
Opplagsjef bestemmer dato for opptak og utsetting av båter. Båter som står i
vegen ved slike opptak / utsettinger kan flyttes for eiers regning når det er gjort
oppmerksom på dette.
Kranleie for opptak og utsetting er ikke med i prisen for opplag.
Båter skal normalt ikke stå på land i sommerhalvåret. (15. mai – 15. september)

7.3 Båthallen kan benyttes av foreningens medlemmer til større oppussings- og
reparasjonsoppgaver på egen båt. Det er forutsatt at arbeidet ikke skal strekke
seg over mer enn en vintersesong eller sommersesong.
Det er videre intensjon at plassene i hallen skal rotere blant medlemmene.
Båthallen er ikke beregnet for ”bare” opplag.
Opplagsplasser i hallen prises etter båtstørelse med basis i total halleie pr
sesong. (Vintersesong 15/9-15/5 og sommersesong 15/5-15/9)
Kranleie for opptak og utsetting er ikke inkludert i avgiften. Dette gjelder også
inn og uttauing fra hall. PMF disponerer en båttralle til dette.
Båteierne skal sørge for god sikring av båten i opplag. Bryggesjefen skal
påpeke mangler og forsikre seg om at disse blir rettet opp av båteier.
BÅTEIER ER ANSVARLIG OG MÅ ERSTATTE DEN SKADE DERES BÅT
EVENTUELT PÅFØRER ANDRE BÅTER

Hallen skal til en hver tid være ryddig. Hver båteier er ansvarlig for sitt avfall,
som umiddelbart skal fjernes eller deponeres i dertil oppsatt container.
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NB ! BRANNFARE FOR DIN OG ANDRES BÅTER.
7.4 Miljøbod: På Assuransebrygga har PMF bygd en miljbod hvor medlemmene kan
sette fra seg brukte batterier og tømme spillolje på dertil oppsatte fat. (Ikke
overfyll fatene, men meld fra til bryggesjen)

Miljøboden skal ikke brukes til å deponere annet avfall enn olje og batterier.
Vi gjør igjen oppmerksom på brannfaren.
7.5 Vannposter: Foreningen har lagt frem til vannposter på brygger og opplagsplasser. Vi betaler vannavgift og det henstilles til alle om å bruke vann med
fornuft. Husk å stenge etter deg! Eventuelle lekkasjer skal meldes til
bryggesjefen omgående.

7.6

Strømuttak: Foreningen har installert strømuttak på brygger og opplagsplasser
Strømuttakene er beregnet for servicestrøm til håndverktøy, støvsuger, lading
og lignende under oppussing og ved brygger.
Bruk til landstrøm, vinteroppvarming og større reparasjonsarbeider skal
avregnes etter strømmåler som foreningen stiller til disposisjon.
For en slik ordning betales årlig tilknytningsavgift og KW-time avgift fastsatt
av årsmøtet
Alle strømuttak er beskyttet av jordfeilbrytere. Båteiere er ansvarlig for at det
utstyret som tilkoples er i forskriftsmessig stand. Uregelmessigheter vil også
kunne medføre utkobling for andre båteiere.

7.7 Kran og slipp kan disponeres gratis av foreningens medlemmer ved henvendelse
til bryggesjefen. Ikke medlemmer betaler avgift fastsatt av årsmøte.
PMF er ikke ansvarlig for uhell som kan inntreffe ved bruk av kran og
slipp.
7.8

Dugnad. Styret kan pålegge båteiere dugnad på brygger og
opplagsplasser. Årsmøtet fastsetter dugnadsgebyr for uteblivelse fra dugnad.

7.9 Oppslagstavler. Alle brygger og opplagsplasser skal ha egnet sted for oppslag
som medlemmene plikter å holde seg orientert på.
Havnereglementet og bryggekart skal alltid være slått opp i ajourført utgave.
Videre skal det være oppslag med foreningens tillitsvalgte kvinner og menn.
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