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§ 1.

NAVN OG FORMÅL

OSELVARKLUBBEN er en sammenslutning av seilere som driver seilas med
oselvarbåter. Klubbens sete er på det sted hvor formannen bor. Oselvarklubben er
tilsluttet Norges Seilforbund.
Klubbens formål er:
1. å fremme seilerinteressen, og arbeide for økt utbredelse av oselvarbåten som seilbåt.
2. å ivareta seilernes felles interesser utad.
3. å fastsette felles klasseregler for oselverne. Klassereglene godkjennes og
administrares av NSF.
4. å tildele registreringsnummer, og føre register over båtene til de tilsluttede seilerne.
5. å ta vare på og formidle kunnskaper om oselvaren som båttype, dens bruksområder
og riggtyper.

§ 2.

MEDLEMMER

Som medlem av klubben kan opptas enhver som har interesse for klassen, og som vil
fremme de i § 1 nevnte formål. Søknad om opptakelse skal godkjennes av styret.
Utmeldelse kan bare skje skriftlig, og sendes styret innen 30. november.

§ 3.

KONTINGENT

Kontingenten for de tilsluttede medlemmer er til enhver tid fastsatt av årsmøtet.
Kontingenten skal hvert år være innbetalt innen 15. mai. Ubetalt kontingent fører til tap av
stemmerett. Ubetalt kontingent for to – 2 – år på rad regnes som utmelding.
Ønskes medlemskapet fornyet må det også betales for utestående kontingent.

§ 4.

BÅTREGISTERET

Oselvarklubbens styre fører båtregister. I registeret innføres båtens nummer og navn,
samt navn på eieren og det lag han/hun er tilsluttet. Alle seilmålinger noteres i registeret i
henhold til målebrev signert av Oselvarklubbens målekomite. Ett eksempler av målebrevet
arkiveres av Oselvarklubben.

§ 5.

STYRET

Oselvarklubbens daglige ledelse og løpende forretninger ivaretas av styret, bestående av:
Formann, viseformann, sekretær, kasserer, to (2) styremedlemmer og en (1) varamann.
Styret tiltrer straks det er valgt og fungerer med plikter og rettigheter som sådant inntil nytt
styre er valgt. Styret velges av årsmøtet ved særskilt valg for ett år ad gangen, dog
således at minst ett av de fratredende styremedlemmer velges inn i det nye styret.
Styret skal arbeide med de formål og oppgaver som Oselvarklubben har satt seg, og
innenfor denne ramme avgi uttalelser i de spørsmål som rettes til klubben.
Styret fremlegger for årsmøtet, årsberetning og regnskap. Regnskapet går fra 1. januar til
31. desember. Over styrets forhandlinger føres protokoll.

§ 6.

ÅRSMØTET

Årsmøtet holdes minst en gang årlig, innen utgangen av februar, og skal innkalles med
minst 2 ukers varsel.
Årsmøtet skal behandle:

§ 7.

1.

Årsmelding

2.

Regnskap

3.

Eventuelle endringer av tekniske vedtekter. (Etter NSFs tekniske
bestemmelser.)

4.

Innkomne forslag.

5.

Valg av styre for kommende seilsesong, bestående av :
Formann, viseformann, sekretær, kasserer, to (2) styremedlemmer og en (1)
varamann og valgkomite bestående av tre (3) medlemmer. Valg foregår skriftlig
hvis det foreligger mer enn ett forslag. Alle avstemminger avgjøres ved
alminnelig stemmeflertall dersom ikke annet er nevnt i vedtektene.

EKSTRAORDINÆRT ÅRSMØTE

Ekstraordinære årsmøter holdes når styret bestemmer det, eller en tredjedel av
medlemmene krever det. Det kunngjøres på samme måte som ordinære årsmøter, og
kalles inn med minst 14 dagers varsel. Ekstraordinære årsmøter kan bare behandle den
eller de saker kravet om årsmøtet omfatter og som er kunngjort i innkallingen.

§ 8.

LOVENDRINGER

Lovendringer kan bare foretas på ordinært eller ekstraordinært årsmøte etter å være
oppført på sakslisten, og krever 2/3 flertall blandt de fremmøtte. En eventuell
oppløsningsparagraf kan ikke endres.

§ 9.

ENDRING AV KLASSEREGLER

Forslag om endring av klassereglene kan fremmes av registrerte båteiere som må være
medlem av Oselvarklubben. Forslag må være skriftlige og i undertegnet stand være
kommet Oselvarklubbens styre i hende senest 31. august. Forslagene skal behandles av
målekomiteen (Oselvarklubbens), som avgir innstilling til styret. Forslagene skal sammen
med målekomiteens innstilling sendes medlemmene samtidig med innkallelsen til ordinært
årsmøte.
Det er også adgang for styret og målekomiteen til å fremme forslag når de måtte finne det
nødvendig.
Voteringsregler:
Kun båteiere har stemmerett vedrørende klassens tekniske vedtekter, og en stemme pr.
båt.
Generell avstemning:
Ved avstemming over regler av generell betydning for alle klasser, stemmer båteierne
samtidig. Krav til endring: 2/3 flertall av fremmøtte båteiere.
Spesiell avstemming:
Ved endring av vedtekter som gjelder spesielt for de enkelte klassene: Båteierne i de
respektive klasser stemmer separat for hver klasse. Krav til endring: 2/3 flertall av
stemmene i hver båtklasse (representert av fremmøtte båteiere).

§ 10.

OPPLØSNING

Vedtak om oppløsning av klubben kan bare fattes på ordinært årsmøte. I tilfelle oppløsning
skal klubbens eiendeler nyttes til fremme av seilsporten i Hordaland i et samarbeid mellom
oselvarlagene.
Vedtak om oppløsning må fattes med 2/3 flertall, og nytt vedtak med 2/3 flertall må fattes
på ekstraordinært årsmøte en måned senere for å være gyldig.
Sammenslåing med andre klubber regnes ikke som oppløsning.
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