LOVER
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NAVN
Foreningens navn er Kristiansand Motorbåtklubb og dens initialer er KMK

FORMÅL
KMK's formål er å fremme interessen for kystmiljø, sjøvett og maritime kunnskaper,
samt å fremme sosialt fellesskap og forøvrig enhver oppgave som kan være til gagn
for medlemmene. KMK er en familieklubb.
Foreningens formål er ikke-økonomisk og eventuelle overskudd på økonomiske
aktiviteter kan i den utstrekning det ikke avsettes til fremtidige oppfyllelse av
foreningens formål, kun disponeres utenfor foreningen til tilsvarende formål i regi av
annen båtforening som er registrert i Frivillighetsregisteret.

STYRE
KMK ledes av et styre bestående av
1. Formann
2. Fire styremedlemmer
Styret velger i sin midte viseformann.
For styret velges hvert år 2 vararepresentanter.
Styret har sitt sete i Kristiansand S

DAGLIG LEDELSE OG ØKONOMI
Styret har den administrative myndighet, besørger alle løpende forretninger,
sammenkaller møter, ivaretar klubbens økonomi og dens tarv forøvrig, fremlegger for
den ordinære generalforsamling, som holdes innen februar måneds utgang, beretning
om klubbens virke samt revidert regnskap og budsjett.
Styret er beslutningsdyktig når minst 4 styremedlemmer er til stede. Møtene ledes av
formannen og i dennes fravær av viseformannen.
Styret velger kasserer og sekretær og bestemmer vedkommendes godtgjørelse.
Vervene kan innehas av medlemmer som ikke har styreverv.
Styret arrangerer om mulig i løpet av vinterhalvåret sammenkomster etc. for
klubbens medlemmer. Styret kan arrangere regattaer. Styret innkaller til møte med
klubbens komiteer, hvor årsplan for disse blir lagt, og leder for den enkelte komite blir
valgt.(For Prestøykomiteen nestleder, da leder velges på generalforsamlingen).
Styret fremlegger budsjett som skal godkjennes av generalforsamlingen. Styret har
ikke anledning til å gå til innkjøp eller iverksette betydelige arbeider som i vesentlig
grad går ut over budsjettets ramme, uten å innkalle til ekstraordinær
generalforsamling. Betydelig overskridelse anslås til 15% av godkjent totalt

budsjetterte utgifter. Styret kan heller ikke oppta lån eller pantsette klubbens verdier
uten generalforsamlingens godkjennelse.
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GENERALFORSAMLING
Generalforsamlingen er klubbens høyeste organ. Den ordinære generalforsamling
behandler:
1. Godkjennelse av innkalling
2. Konstituering.
3. Årsberetning med styrets beretning og medlemsstatistikk, samt komiteenes
beretninger.
4. Regnskap fremlagt i revidert stand
5. Budsjett
6. Innkomne forslag
7. Valg. Formann velges ved særskilt valg for 1 år av gangen.
Leder for Prestøykomiteen velges ved særskilt valg for 1 år ad gangen, og tiltrer styret
som styremedlem eller varamedlem. De øvrige styremedlemmer velges for 2 år av
gangen, dog således at det hvert år ikke kan uttre mer enn 2 styremedlemmer.
8. Valg på 2 vararepresentanter til styret.
9. Valg på komiteer og 2 revisorer
Særskilt for valgkomitèen. Valgkomiteen skal bestå av 3 personer. Alle skal ha
innehatt verv i en av klubbens komitèer. Komiteen velges for to år ad gangen, og
maksimum to skal skiftes ut samtidig.
De som velges i henhold til punkt 8 og 9 (valgkomiteen unntatt) velges for 1 år av
gangen.
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Når generalforsamling skal avholdes, underrettes medlemmene ved avertissement eller
skriftlig meddelelse med minst 14 dagers varsel.
Sakspapirer, eksklusiv valgkomiteens innstilling, skal utleveres ved inngangen til
generalforsamlingen. For at generalforsamlingen skal være beslutningsdyktig må der
foruten styret minst møte 10 medlemmer. Hvis ikke tilstrekkelig antall møter,
berammes ny generalforsamling etter samme regler.
Styret kan når det finner det nødvendig, og skal når minst 1/6 av medlemmene
innsender til styret skriftlig anmodning, beramme ekstraordinær generalforsamling.
Ekstraordinær generalforsamling innkalles med 1 ukes varsel med samtidig angivelse
av de saker som vil bli behandlet. Innkalling skal skje skriftlig.
Generalforsamlingsbeslutninger vedtas med simpelt flertall. For lovendringer kreves
2/3 flertall. Stemmerett kan kun utøves ved personlig fremmøte.
Forslag til forandring eller tillegg til disse lover må, for å kunne behandles på den
ordinære generalforsamling innsendes til styret innen desember måneds utgang
utgang. Innkomne forslag (utenom lovendringer) må være styret i hende senest 3 uker
før generalforsamlingen.
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MEDLEMSKAP
Søknad om medlemskap behandles og avgjøres av styret. Aldersgrense for selvstendig
medlemskap med stemmerett er 18 år. Ungdom kan, etter dispensasjon fra styret
innmeldes som selvstendige medlemmer (uten stemmerett) fra fylte 16 år. Tegner barn
av medlemmer selvstendig medlemskap innen det året de fyller 18 år, tillegges ikke
innmeldingsgebyr.
Utmeldelse av klubben må skje skriftlig og utmeldelsen stiles til klubbens formann.
Medlemmer som med sin oppførsel vekker anstøt og forargelse, virker til skade for
klubben, misbruker klubbens merke, vimpel eller flagg, eller ikke vil oppfylle disse
lover, kan av styret etter forutgitt varsel ekskluderes fra klubben. Ekskluderte
medlemmer har rett til å anke eksklusjonen inn for generalforsamling.
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FORTØYNINGSGRENSER PÅ PRESTØYA
På Prestøya er det satt en grense på anløp/fortøyning av fartøyer større enn 40 fot ved
bryggeanleggene uten at det er gitt særlig dispensasjon for hvert enkelt anløp. Det
finnes for øvrig egne retningslinjer for regulering av fortøyning på Prestøya.

PERSONVERN
Kristiansand Motorbåt Klubb registrerer følgende personopplysninger om sine
medlemmer: Navn, adresse, mobilnummer, epost-adresse, og deler disse personopplysningene med Kongelig Norsk Båtforbund, heretter benevnt KNBF. Dette gjøres
for at Kristiansand Motorbåt Klubb skal kunne bruke KNBF’s web-baserte
havneadministrasjons og medlemssystem, slik at alle medlemmer kan få tildelt
medlems-nummer og dra nytte av alle KNBF sine medlemsfordeler. Disse
personopplysningene kan også bli offentliggjort ved oppslag og deling på
hjemmesiden. Hvis det ikke er ønskelig at personopplysninger deles, må dette
meldes skriftlig ifra om til Kristiansand Motorbåt Klubb.

KONTINGENT
Årskontingenten fastsettes av generalforsamlingen.
KMK har to kontingenttyper, enkeltmedlemskap for enkeltmedlemmer og
dobbeltmedlemskap for ektepar/ samboere. Dobbeltmedlemskap gir likeverdig
medlemskap for begge.
Nye medlemmer betaler i tillegg et innmeldingsgebyr tilsvarende 50% av en ordinær
årskontingent
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ÆRESUTNEVNELSER
Medlemmer, eller andre, som har ytet klubben spesielle tjenester kan av
generalforsamlingen innvoteres som æresmedlemmer. Slik anbefaling skal av det
sittende styre fremlegges for generalforsamlingen som en egen sak.
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OPPLØSNING
Oppløsning av Kristiansand Motorbåtklubb kan kun skje på ordinær generalforsamling
og ekstraordinær generalforsamling med minst 2 ukers mellomrom, og beslutning om
oppløsning må ha 2/3 flertall. Innkalling skal skje skriftlig og sakspapirer tilsendes
hvert enkelt medlem.
Ved oppløsning har det fungerende styre ansvar for klubbens anliggender fram til
endelig avvikling finner sted, derunder for den praktiske likvidasjon av klubben.
Klubbens eiendeler og rettigheter skal overføres til, eller fordeles mellom en eller flere
lokale foreninger med samme eller liknende formål som KMK etter
generalforsamlingens nærmere bestemmelse. Finnes det ved oppløsningen ingen
aktuell eller villig lokal mottaker, skal klubbens eiendeler disponeres over til en eller
flere foreninger med liknende formål i andre regioner. Foreningens eiendeler eller
rettigheter kan i intet tilfelle tilfalle eller utdeles til foreningens medlemmer eller andre
enkeltpersoner.
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ORDENSKOLLEGIET
KMK har et Ordenskollegium som består av dekorerte medlemmer, ledet av en
stormester. Kollegiet har egne regler, og sørger selv for å informere styret når nye
medlemmer skal dekoreres og opptas, og å avtale en passende sammenkomst for dette,
som bør være klubbens jubileumsfeste eller lignende.
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