
VEDTEKTER FOR HOLMESTRAND SEILFORENING 
Vedtatt på årsmøtet 13.februar 2019 

 
§ 1. Formål 

Holmestrand Seilforenings formål er å fremme interessen for seiling og seilsport, samt å virke som lokalforening for 

Holmestrand og Omegn, i nært samarbeid med Holmestrand Båtforening. 

 

§ 2. Forbund 
Holmestrand Seilforening er tilsluttet Norges Idrettsforbund gjennom Vestfold Idrettskrets og 
Norges Seilforbund. 

§ 3. Medlemmer   
Alle som aksepterer foreningens og overordnede idrettsmyndigheters lover, kan tas opp som medlem. Ved 
innmelding oppgis fullt navn, fødselsdato, kjønn, adresse, telefonnummer, email og om søkeren før har vært 
medlem av lag tilsluttet Norges Idrettsforbund. En søker kan ikke tas opp hvis forpliktelser til et annet lag eller 
forening ikke er oppfylt. (jfr. NIF lov § 10-6.) 
Medlemskap i foreningen er først gyldig og regnes fra den dag første kontingent er betalt. 

§ 4. Kontingent 
Medlemskontingenten fastsettes av årsmøtet og betales forskuddsvis. Medlemmer under 19 år 
betaler en lavere kontingent. Medlem som fortsatt skylder kontingent etter annen gangs purring 
mister sine rettigheter og kan strykes som medlem av foreningen. Strykes et medlem, kan det ikke 
tas opp igjen før skyldig kontingent og andre forpliktelser er ordnet.  
 
Andre avgifter/egenandeler/kontingenter kan kreves for deltakelse i lagets aktivitetstilbud. 
Styret har anledning til i særlige tilfeller å sette ned eller frafalle kontingenten. 
 
§ 5. Årsmøtet 
Årsmøtet er foreningens øverste organ og holdes senest innen utgangen av mars måned hvert år og innkalles med minst 
1 mnd varsel. Forslag må være styret i hende 2 uker før årsmøtet. Fullstendig saksliste og andre nødvendige 
saksdokumenter med forslag til årsmøtet må være gjort tilgjengelig senest én uke før årsmøtet. 
 
Årsmøtet skal: 

1. Telle og godkjenne de stemmeberettigede 
2. Godkjenne innkalling og saksliste 
3. Velge møteleder, referent og to representanter til å underskrive protokollen 
4. Behandle årsberetning, herunder gruppeårsberetninger 
5. Behandle regnskap i revidert stand 
6. Behandle innkomne forslag og saker 
7. Fastsette medlemskontingent og avgifter 
8. Vedta foreningens budsjett 
9. Behandle foreningens organisasjonsplan 
10. Vedta om valget gjøres ved håndsopprekking eller skriftlig (skriftlig dersom det kreves av minimum en 

årsmøtedeltager med stemmerett) 
11. Foreta følgende valg: 

a. Leder, Nestleder, Sekretær og Kasserer 
b. Øvrige styremedlemmer kan velges samlet (styret fordeler oppgaver iht. organisasjonsplan) 
c. Varamedlemmene velges samlet 
d. Representanter til ting og i de organisasjoner foreningen er tilsluttet, herunder Holmestrand 

Småbåthavn DA (3 styremedlemmer og 2 varamedlemmer i rangert orden) 
e. 2 revisorer 
f. Valgkomitè med 2 - 3 medlemmer (valgkomiteen konstituerer seg selv)      

 
Valgene skjer etter bestemmelsene i NIFs lov § 2-11. 
 
I alle saker skal vedtakene for å være gyldige være fattet med flertall av de avgitte stemmer når ikke 
annet er bestemt i loven. De vedtak som gjøres må være i samsvar med overordnede idrettsorganisasjoners 
lover og bestemmelser. 

§ 6. Ekstraordinære årsmøter 
Ekstraordinære årsmøter holdes når styret bestemmer det eller en tredjedel av de stemmeberettigede 
medlemmene krever det. De 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. 

§ 7. Medlemsmøter 
Medlemsmøter holdes når styret finner det nødvendig. 

§ 8._Styret 
Foreningen ledes av et styre på minimum fem medlemmer; leder, nestleder, sekretær, kasserer og 

minst ett styremedlem. Flere styremedlemmer kan velges avhengig av oragnisasjonsplan. Styret har tre-fire 
varamedlemmer. 
Styrets medlemmer velges for 2 år av gangen. Velges leder og nestleder samme år, anses nestleder valgt for ett 
år. 
Representanter til Holmestrand Småbåthavn DA velges for 2 år av gangen. 
Varamedlemmer og andre med tillitsverv velges for ett år av gangen. 
Styret leder foreningens samlede virksomhet, ivaretar foreningens og medlemmers interesser, sammenkaller 
møter, arrangerer trening og regattaer, samt sørger for representasjon utad. 
For å være beslutningsdyktig må et flertall av styret være møtt frem. 
 
§ 9. Styrets arbeide 
Leder har den daglige ledelsen av foreningen. Han leder styrets forhandlinger og foreningens møter hvis ikke 
annet er fastsatt. Han skal passe på at valg, adresseforandringer o.l. som har interesse for krets og forbund blir 
meldt.  
Formannen må sammen med kassereren og revisorene sende inn oppgaver over foreningens medlemmer pr. 1. 
januar til overordnede instanser. 
Nestleder fungerer som leder under dennes fravær. 
Sekretæren skal føre protokoll over alle styremøter, medlemsmøter og årsmøter. Han skal i samråd med leder 
føre foreningens korrespondanse. Han skal også være arkivar. 
Kassereren fører foreningens regnskaper og medlemsfortegnelse. 
Foreningens midler settes i bank eller anbringes på annen forsvarlig måte og kan ikke tas ut uten fungerende 
leder og kasserers underskrift. 

§ 10. Foreningens stander 

 

§ 11.  Vedtektsendringer 
Endringer i disse vedtekter kan bare foretas på ordinært eller ekstraordinært årsmøte, etter å være oppført på 
sakslisten, og krever 2/3 flertall blant de fremmøtte. § 12 kan ikke endres. 

§12. Oppløsning 
Oppløsning av foreningen kan bare vedtas på ordinært årsmøte med 2/3 flertall, etter at forslag er satt opp på 
sakslisten som er sendt medlemmene minst 14 dager før møtet. Blir oppløsning vedtatt, holdes ekstraordinært 
årsmøte 1 mnd. senere hvor vedtaket må bekreftes med 2/3 flertall for at foreningen skal oppløses. 
Sammenslutning med andre foreninger anses ikke som oppløsning. 
Ved oppløsning skal foreningens midler benyttes til fremme av seilsporten i kretsen.  
Årsmøtet som bestemmer oppløsning velger et styre som disponerer midlene i samråd med NSF og NIF. 

 


