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§ 1 Navn
Foreningens navn er Arbeidernes Båtforening Moss, og dens initialer er ABF Moss.
§ 2. Formål
Arbeidernes Båtforening har som formål å samle båtinteresserte i arbeidet for å:
- Skape og vedlikeholde et godt båtmiljø i sikre båthavner og opplagsplasser
- Sikre friarealer og bedre muligheten for bruk av disse
- Bekjempe forurensing av sjø og strender
- Utbre kunnskap om sjøvett og båtmateriell
- Ivareta medlemmenes hevdvunne rettigheter til fornuftig utnytting og bruk av havet
- Eie og drive eiendommen Teibern gnr. 22 bnr. 17 i Rygge, herunder med ferie og
fritidsvirksomhet for medlemmer. Foreningen kan også eie annen eiendom
- Samarbeide med lokale myndigheter for å løse aktuelle oppgaver innen rammen av
formålet.
§ 3. Medlemskap
Som medlem kan styret oppta enhver innbygger av kommunene:
Moss, Rygge, Våler og Råde som søker om medlemskap og er innehaver av registrert båt. Kopi av
registreringsbeviset/forsikringsbeviset skal vedlegges søknaden. Årsmøte kan gi dispensasjon fra
denne hovedregel etter innstilling fra styret. Søkeren må akseptere ABF Moss sine vedtekter og
arbeide for ABF Moss formål.
Som medlem kan opptas ektefelle/samboer og barn som familiemedlemmer. Barn i
familiemedlemskap betalere innmeldingsavgift. Ved fylte 18 år regnes vedkommende som
selvstendig medlem. Det kreves ikke egen båt ved slik innmelding.
Ansienniteten regnes tidligst fra fylte 18 år. Medlemskap følger kalenderåret. Medlemssøker må
være anbefalt av 2 andre medlemmer. Undertegnede medlemmer er ansvarlig for at opplysningene
på søknadsskjema er riktige. Styret legger frem for årsmøte oppgave over de som er medlemmer av
ABF Moss. Innmeldinger og utmeldinger må skje skriftlig. Styret kan også oppta medlemmer som
utelukkende har rett til båtplass. Disse medlemmene må på samme måte som ordinære medlemmer
forholde seg til de plikter styret vedtar.
§ 4. Utelukkelse / utmelding
Medlem som ved sin oppførsel vekker anstøt og forargelse, virker til skade for foreningen, misbruker
foreningens navn, merke, stander eller flagg, Ved agitasjon mot foreningens lovlig beslutninger eller
beslutningsorganer, ved ukameratslig opptreden, ved opptreden som søker å skade foreningens
interesser eller eiendom, ved å underslå betrodde midler, ved sjenerende opptreden på fester,
stevner i leieforhold eller lignede, ved å fremkomme med personlige refselser eller utilbørlige
mishagsytringer mot tillitsvalgte eller funksjonærer kan utelukkes av foreningens styre. Utelukkelse /

eksklusjon kan innankes for årsmøte. Utelukket medlem kan opptas som nytt medlem på ordinært
årsmøte med 2/3 flertall.
Dersom kontingentinnbetaling ikke er mottatt innen 1 måned etter purring, avsluttes
medlemskapet. Melding om at medlemmet er utmeldt sendes til medlemmet rekommandert.
Utmeldt medlem kan først opptas som nytt medlem etter 2 år. Styret kan i spesielle tilfeller fravike
bestemmelsen om utmeldelse.
§ 5 Kontingent / Innmeldingsavgift
Årsmøte fastsetter den til enhver tid gjeldene kontingent. Innmeldingsavgift er lik årskontingent
(dobbelt kontingent første år) Årskontingenten følger kalenderåret, og må være innbetalt innen
utangen av mai mnd.
Barn under 18 år er fritatt fra å betale kontingent. Kontingenten betales i sin helhet over giro.
Giroblanket sendes ut etter årsmøte og senest innen 1, mai og skal være innbetalt innen utgang av
mai måned. Purring sendes senest 1 måned etter innbetalingsfrist.
Oversittes fristen, kan styret etter gitt varsel stryke vedkommende som medlem.
§ 6. Dugnad
Foreningen kan pålegge medlemmene dugnadsarbeid i den utstrekning årsmøte har bestemt. Styret
i samarbeid med faste komiteer fastsetter når og hva som skal utføres som dugnadsarbeid. I
ekstraordinære tilfeller kan styret pålegge dugnadsarbeid utover det årsmøte har bestemt. Om
dugnadsarbeidet ikke utføres kan det ilegges en avgift til foreningen lik den årsmøte til enhver tid
bestemmer.
§ 7. ABF Moss styrende organer
1. Årsmøte
2. Medlemsmøte
3. Styret
4. Faste komiteer.
§ 8. Årsmøte
Årsmøte er foreningens øverste myndighet og avholdes hvert år innen utgangen av mars måned.
Medlemmene innkalles med minst 14 dagers varsel ved kunngjøring på www.abf-teibern.no ,
foreningens Facebook side og oppslagstavle på gule huset.
§ 9. Frist for saker som ønskes behandlet på årsmøte
Saker som ønskes behandlet på årsmøte må være styret i hende innen den dato styret bestemmer.
§ 10 Det ordinære årsmøte skal behandle
Foretningsorden:
1. Åpning, konstituering
2. Valg av dirigent og referent
3. Valg av 2 medlemmer til å underskrive protokollen.
Dagsorden:
1. Styrets og faste komiteers årsberetning.
2. Regnskap, fremlagt i revidert stand.
3. Fastsettelse av kontingent og innmeldingsavgift
4. Innkommende forslag
5. Budsjett
6. Valg av tillitsvalgte.

Alle valg er for 2 år. Det ene året(for 2 år) velges Leder, Kasserer, Sekretær, 1 Styremedlem, 1
Revisor, 1 representant til Oslofjordens Friluftsråd, 2 Valgkomite medlemmer.
Det andre året(for 2 år) velges Nestleder,kasserer, 1 Styremedlem, 1 Revisor, Leder av Valgkomiteen.
Årsmøte er beslutningsdyktig når det er innkalt i overensstemmelse med § 8. Vedtak gjøres med
alminnelig flertall med mindre vedtektene bestemmer noe annet. Ved stemmelikhet ansees
forslaget som forkastet. For å bli valgt må en kandidat ha mist halvparten av de avgitte stemmer.
Hvis ikke, holdes bundet omvalg mellom de 2 kandidater som oppnådde flest stemmer.
§ 11. Ekstraordinært årsmøte
Styret kan, når det finner det nødvendig, og skal, når minst 1/5 av medlemmene forlanger det, med
skiftelig angivelse av hvilke saker som ønskes behandlet, innkalle til ekstraordinært årsmøte.
Innkallingen skjer med minst 8 dagers varsel og med angivelse av hvilke saker som står på
dagsorden. Årsmøte kan kun behandle de saker som står nevnt på den innkalte ekstraordinære
årsmøtes dagsorden.
§ 12. Styret
ABF Moss ledes av et styre som består av: Leder, Nestleder, Sekretær, Kasserer og 2
Styremedlemmer som er ledere av de 2 komiteene.
2 varamedlemmer tiltrer styret med tale og forslagrett, og stemmerett om et av de øvrige
styremedlemmene er fraværende. Styret har sitt sete i Rygge på foreningens eiendom Teibern. All
post skal adresseres til Postboks 4, 1501 Moss.
§ 13. Styrets oppgaver
Styret har den administrative myndighet, representerer forening utad, besørger alle løpende
forretninger, sammenkaller til møter og ivaretar foreningens økonomi og dens tarv for øvrig.
Styret ansetter og avskjediger foreningens funksjonærer, bestemmer deres lønn og fastsetter de
nødvendige stillingsinstrukser. Styret oppnevner de komiteer og utvalg som er nødvendige for å løse
bestemte oppgaver, med mindre disse velges av årsmøte. Styret bestemmer i samarbeid med de
arrangerende komiteer, når og hvor og hvilke rammer de forskjellige arrangementer i foreningens
regi skal holde. Styret har ansvar for drift av eiendommen Teibern.
Styret møter så ofte det finner det nødvendig og skal fremlegge for det ordinære årsmøte beretning
om foreningens virksomhet og revidert regnskap. Styret er beslutningsdyktig når leder/nestleder og
minst 3 styremedlemmer er til stede.
§ 14. Signaturrett / prokura
Lederen og et styremedlem tildeles signaturrett og prokura og forplikter i felleskap med sin
underskrift foreningen ovenfor tredjemann i rekkefølge 1. Kasserer 2. Sekretær, 3. Styremedlem.
Kasserer disponerer en bankkonto alene (brukskonto) på inntil det beløp styret til enhver tid
fastsetter. Alle øvrige kontorer/ foreningens midler disponeres av Kasserer i sammen med Leder
eller Nestleder i leders fravær eller et annet Styremedlem i Leder / Nestleders fravær.
§ 15. Faste komiteer
Følgende faste komiteer sorterer under styret:
Hytte komite 3 medlemmer inklusiv leder, Havnekomiteen 3 medlemmer inklusiv leder og
Valgkomiteen 3 medlemmer inklusiv leder.
Det utarbeides egen instruks for komiteenes arbeidsområde. Denne behandles av årsmøte.
§ 16. Foreningens standart
Foreningens standart er en vimpel på 60 x 30 cm av merke og farge til båt grønn, hvit med gullskrift
og 1800 x 60 cm merke og farge rød, grønn, hvit med gullskrift til flaggstang.

§ 17. Innmeldinger, utmeldinger av andre organisasjoner
Innmeldinger og utmeldinger av, forbund, distrikt, eller sammenslutninger med annen forening
behandles av årsmøte og kan bare vedtas med 2/3 flertall.
§ 18. Stemmerettsregler
Salg eller bortleie av hele eller deler av foreningens faste eiendom krever 4/5 flertall.
Øvrige vedtektsendringer fattes med 2/3 flertall, dog slik at vedtak om oppløsning krever 4/5 flertall,
jfr. vedtektenes § 19. Forslag om endringer eller tillegg til disse vedtekter forelegges årsmøte
gjennom styret innen frist som nevnt i § 9 foran.
Endringer av § 18 krever 4/5 flertall.
§ 19. Oppløsning av ABF Moss
Oppløsning av Arbeidernes Båtforening kan kun skje med vedtak på ordinært årsmøte etter at saken
har vært utsendt til medlemmene med innkalling. Vedtak om oppløsning må ha 4/5 flertall.
Oppløsning må godkjennes av Stiftelsestilsynet etter lov om stiftelser av 15. 06. 2001 nr. 59, og slik
at foreningens kapital skal disponeres etter reglene i Stiftelseslovens kapittel 6, jfr. lovens § 55. Som
formål beslektet med foreningens formål regnes Oslofjordens Friluftsråd.

