RevieRhavnens BaatfoRening
Stiftet 1853

Postboks 99, Kalbakken, 0902 Oslo. Organisasjonsnr: 974 535 483

Søknad om MEDLEMSKAP
Fullt medlemskap med innskudd og alle rettigheter (sommer og vinter)

(Kryss av)

Vinterplass

(i boblehavn)

Juniormedlemskap

(Mrk. foresattes navn og medl. nr.)

Båt nr. 2

(<17 fot) for ett år – Må søkes på ny hvert år

Sesong

(kun ett år)

OBS! SØKNADEN MÅ VÆRE KOMPLETT UTFYLT FOR Å BLI BEHANDLET
Navn:

Fødselsdato:

Adresse:				

Arbeidssted:

Postnr/sted:				

Stilling:

Tlf. priv:

Tlf. arb:

Mobil:

E-post:

Navn på eventuell sameier/samboer:			

E-post:

Spesielle ferdigheter/forbindelser som muligens kan
komme foreningen tilgode (yrke, hobbyer, rabatter o.l.):

Båttype:			

Lengde (m):

Skipsnavn:				

Vekt (hvis over 5 tonn)

VHF/Selcall

Jolletype:

Jollereg. nr.:

Reg.nr. i nytt båtreg.:		

FORSIKRING
Båten er:
(kryss av)

Reg.nr. i gml. båtreg.:		
Ansvarsforsikret:

Ja

Nei

Snart		Forsikringsselskap:

Kaskoforsikret:

Ja

Nei

Snart

Bredde:

Største dybde:

Navn på siste båtforening søkeren var medlem av:
Søkeren forplikter seg til å sette seg inn i og overholde foreningens vedtekter som utleveres på forespørsel, og har lest og akseptert
utdrag på side 2. Særlig forplikter søkeren seg til ikke å overlate sin båtplass til bruk for noen som ikke er medlem av foreningen.
Hvis medlem selger sin båt, skal styret straks underrettes skriftlig om dette og båten skal omgående fjernes, såfremt kjøperen ikke
på forhånd har fått styrets skriftlige tillatelse til å få overta plassen. Søkeren forplikter seg til minimum å ansvarsforsikre sin båt.
Søkeren plikter å utføre dugnader samt 2 stk nattevakter pr. år og erkjenner at manglende gjennomføreing av oppgaver er gebyrbelagt.
Søkerens båt hviler som pant for gjeld han/hun måtte komme i til foreningen. Søkeren gir styret rett til å selge båten til dekning av
slik gjeld. Et ev. tilsagn gjelder kun for den båt (størrelse, vekt o.l.) det er søkt om.
Søkeren erklærer at han/hun
aksepterer ovenstående betingelser:

Dato:
søkerens forpliktende underskrift
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Stiftet 1853
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vEdtEktER foR REviERhavnEnS BaatfoREning
Sist revidert: 25. april 2015

§ 3. Medlemskap
Bare fritidsbåteiere kan få medlemskap i Revierhavnens Baatforening.
Firmaer, partsrederier eller andre interesseorganisasjoner kan ikke
opptas som medlemmer.
1. Ved søknad om ordinært-/sesong-/juniormedlemskap i foreningen
nyttes foreningens blankett: “Søknad om medlemskap”. Søknaden
skal, så vidt mulig, være anbefalt av to medlemmer som har minst to
års medlemskap hver. Ved tilsagn om medlemskap forplikter de
anbefalende, eksisterende medlemmer, å være fadder(e) i praktiskeog organisatoriske saker i en periode på 2 år.
2. Båten skal forevises og godkjennes av styret ved havnesjefen.
4. Medlemskap kan ikke overdras ved salg av båt.
§4. Innskudd og nøkkeldepositum
Foreningens flytehavn er basert på innskuddsfinansiering etter
følgende regler:
1. Innskudd og nøkkeldepositum innbetales i sin helhet sammen med
kontingenter når søker opptas som medlem og før båt legges i
anlegget.
§ 5. Kontingenter / gebyrer
1. Årskontingent, innmeldingskontingent og gebyrer for ikke utført
dugnad/nattevakt fastsettes av årsmøtet. Styret fremmer forslag til
kontingentendringer for årsmøtet.
2. Ordinære medlemmer
Årskontingenten for ordinære medlemmer følger kalenderåret. Den
dekker sommer- og vinterplass på land, eller i boblehavn, ett opp/
utsett i året og gir rett til fri leie av ett skap i båthus (hvis ledig)
samt til opplegg av en jolle på land. Medlemmer som, etter
slippmannskapenes skjønn, har for stor båt til å bli slippsatt i
foreningens anlegg, mister retten til opp/utsett uten at dette gir
kontingentreduksjon.
5. Sesong-og Juniormedlemmer
Sesongmedlemmer (vinter/sommer) og juniormedlemmer betaler
ikke innskudd og innmeldingskontingent. ........ Sesongkontingenten
dekker sommer- og vinteropplag i havn/boblehavn.
7. Flyttegebyr
Flyttegebyrpåløper medlem som er til hinder ved utsett. .............
§ 6. Betaling av kontingenter / gebyrer / elekstrisk strøm
2. Alle kontingenter for ordinære medlemmer betales samlet - en gang
innen utgangen av april. Nye medlemmer betaler kontingenter for
ett år dersom opptak som medlem skjer i tiden 1. januar til 30. juni.
Skjer opptak som medlem etter 1. juli, regnes kontingenter fra 1. juli
til 31. desember. Tilsvarende reduksjon gjelder ved utmeldelse i
første halvår.
4. Kontingent for sesongmedlemmer beregnes pr. sesong og betales
forskuddsvis.
8. Hvis medlemmet ikke betaler sin kontingent, gebyrer eller
forbrukt elektrisk strøm etter å ha blitt varslet av styret pr. brev
med 1 - en - måneds varsel, kan medlemskapet strykes.
9. Elektrisk strømforbuk
Strømforbruk utover sporadisk bruk av håndverktøy og lader er ikke
innbefatter i kontingenten. Det forventes at den enkelte gjør opp for
seg på eget initiativ. Styret har adgang til skjønnsmessig å fastsette
en pris på forbrukt strøm. Styret kan pålegge bruk av strømmåler for
enkelte plasser og/eller for enkelte medlemmer. Det henvises til
“Havn-, brygge- og fortøyningsinstruks”. ...........

§ 7. Medlemmenes rettigheter
1. Ordinært medlemskap i Revierhavnens Baatforening sikrer alle
ordinære medlemmer likeverdig status i forhold til foreningens
tilbud og vedtekter. Sesong- og juniormedlemmenes rettigheter er
begrenset til bruk av brygge/slipp.
5. Nøkkel til porter og fellesrom utleveres bare til medlemmer.
Sesongmedlemmer skal kun få utlevert nøkler som ikke har tilgang
til bodene på Båthusloftet.
Slik nøkkel/nøkler må ikke utlånes eller overdras til uvedkommende. I så fall er dette et alvorlig brudd på foreningens vedtekter.
§ 8. Medlemmenes plikter
1. Det er medlemmets plikt å følge de bestemmelser som er fastlagt i
foreningens vedtekter og instrukser, samt verne om foreningens
interesser og vise ro, orden og godt sjømannskap i havn og område
foreningen disponerer. Ethvert medlem er ansvarlig for den/de
personer det tar med seg på foreningens område........... (Det
henvises til foreningens vedtekter og medlemsinstrukser).
3. Utleie/utlån
Et medlem som låner bort - eller leier bort sin båt i vinnings hensikt
- til andre enn medlemmer i foreningen, har ikke vedtekt til å bruke
foreningens havn som base for utlånsvirksomheten. Medlemmet har
ikke vedtekt til å fremleie eller låne bort sin bryggeplass, jolleplass
eller skap.
4. Informasjonsplikt
Styret skal til enhver tid holdes skriftlig underrettet om endringer i
det enkelte medlems forhold til foreningen, så som kjøp og salg
(også bytte av båt), overgang til medlemskap uten båt, adresseforandring o.l. Skjemaer for dette er lagt ut på foreningens hjemmeside
og kan utleveres på kontoret.
5. Merkeplikt
Alt gods, innbefattet joller og utenbordsmotorer, som lagres på
foreningens område, skal være merket med eierens navn og årstall
for merking. I motsatt fall betraktes det som herreløst gods og
tilfaller foreningen.
§ 9. Dugnad / nattevakt
Medlemmene innkalles via foreningens ulike informasjonskanaler til minst
2 dugnader pr. år
Utover dette har medlemmene selv plikt til å ta initiativ for å få
gjennomført dugnadsplikten i løpet av sesongen. Hvert medlem
plikter å gå to nattvakter pr. sesong.
Manglende nattevakt/dugnad gebyrbelastes i henhold til årsmøtevedtak..........
Sesong- og juniormedlemmer har de samme dugnads- og nattevakt
plikter som ordinære medlemmer. Medlemmer som ikke kan
legitimere sitt fravær fra pliktig dugnad/nattvakt belastes med
uteblivelsesgebyr etter satser vedtatt av foreningens årsmøte.
§ 11. Forsikring - Skade på annens båt - Foreningens ansvar
1. Forsikring
Alle medlemmer er forpliktet til å ha gyldig ansvarsforsikring. Ved
opp/utsett skal gyldig ansvarsforsikring for medlemmets båt
forevises uoppfordret til Slippbas. ..............

