
Vedtekter for Bodø Seilforening 

 
 
Disse vedtektene er vedtatt på årsmøte i Bodø Seilforening den 08.02.2011. Vedtektene er en 
revidering av Bodø Seilforenings tidligere vedtekter av 07.03.2000 (med endringer) slik at 
disse kommer i samsvar med NIFs lovnorm av 28.11.2007 
 
Vedtektene er godkjent av Nordland Idrettskrets den 19.mai 2011. 
 
 
§ 1 FORMÅL 
 
Foreningen formål er å drive idrett organisert i Norges idrettsforbund og olympiske og 
paralympiske komité (NIF). 
 
Hovedformålet er å spre opplysning om seiling, og gjennom samarbeid og kameratskap 
fremme seilsport og friluftsliv i sunne former. I dette arbeidet kan alle slags seilbåter og 
seilbrett benyttes. 
 
Arbeidet skal preges av frivillighet, demokrati, lojalitet og likeverd. All idrettslig aktivitet skal 
bygge på grunnverdier som idrettsglede, fellesskap, helse og ærlighet. 
 
 
§ 2 ORGANISATORISK TILKNYTNING 
 
Foreningen hører hjemme i Bodø kommune og er medlem av Bodø Idrettsråd. 
 
Seilforeningen er medlem av Norges Idrettsforbund gjennom Nordland Idrettskrets. 
 
Foreningen er medlem av de særforbund/foreninger som årsmøte bestemmer. 
 
Foreningen er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer.  
Reglene i NIFs lov kapittel 1, 2, 10 11, 12, 13 og 14 gjelder foreningen uavhengig av hva som 
måtte stå i foreningens egen lov. 
 
 
§ 3 MEDLEMMER 
 
Alle som lover å overholde foreningen og overordnede idrettsmyndigheters lover og 
bestemmelser kan bli tatt opp som medlem. 
 
Forøvrig plikter ethvert medlem å overholde Norges Idrettsforbunds, Norges Seilforbund 
herunder ISAF Kappseilingsreglement, dets organisasjonsledds og medlemmers, samt 
foreningens lover og bestemmelser. 
 
En søker kan ikke tas opp som medlem uten at økonomiske forpliktelser til andre 
organisasjonsledd i NIF er gjort opp. 
 



Medlemskap i foreningen er først gyldig og regnes fra den dag første kontingent er betalt og 
ut kalenderåret. Styret kan gjøre unntak fra dette ved vervingskampanjer og lignende.  
 
Foreningen er pliktig å føre elektroniske medlemslister i idrettens nasjonale medlemsregister i 
tråd med retningslinjer gitt av Idrettsstyret. 
 
 
§ 4 MEDLEMSKONTINGENT OG AVGIFTER 
 
Medlemskontingenten fastsettes av årsmøtet og betales forskuddsvis. 
 
Andre avgifter/egenandeler kan kreves for deltakelse i foreningens aktivitetstilbud. 
Medlemskontingent betales i en av følgende kategorier:  

1. Vanlig kontingent betales av enkeltstående medlemmer med egen båt. 
 
2. Redusert kontingent betales av medlemmer uten egen båt (mannskaps- og 

støttemedlemmer) og juniorer. 
 

Kontingent for juniorer kan betales ut det år medlemmet fyller 19 år. 

3. Kontingent med familierabatt:  

Medlemmer i samme familie kan be om å betale kontingent med familierabatt i 
foreningen. 

Med medlemmer i samme familie menes ektefelle/samboer og deres barn frem til de fyller 
19 år.  

Når kontingent med familierabatt er betalt, regnes hvert registrerte familiemedlem som 
tellende medlem i foreningen.  

 
 
§ 5 STEMMERETT OG VALGBARHET 
 
For å ha stemmerett må man være fylt 15 år, og hatt gyldig medlemskap i minst 1 måned og 
ha oppfylt medlemsforpliktelsene, jf. NIFs lov § 2-5. Ingen kan møte eller avgi stemme ved 
fullmakt, jf. NIFs lov § 2-9. 
 
Alle medlemmer som har stemmerett er valgbare til tillitsverv i foreningen, og som 
representant til ting eller møte i overordnede organisasjonsledd. Tillitsvalgt kan imidlertid 
ikke samtidig være arbeidstaker i foreningen. Spiller/utøver med kontrakt og medlemskap i 
foreningen kan derimot velges som representant til ting eller møte i overordnede 
organisasjonsledd. 
 
Medlemmer som skylder kontingent har ikke stemmerett, er ikke valgbar og kan ikke være 
representant til ting eller møte i overordnet organisasjonsledd. Medlem som skylder 
kontingent for mer enn ett år, kan av styret strykes som medlem i foreningen. Hvis 
medlemmet, ved forfall skylder 2 års kontingent, skal medlemskapet bringes til opphør ved 
strykning fra foreningens side. Strykes et medlem, kan det ikke tas opp igjen før skyldig 
kontingent er betalt. 



 
 
§ 6 KJØNNSFORDELING  
 
Ved valg/oppnevning av representanter til årsmøte/ting, samt medlemmer til styre, råd og 
utvalg mv. i NIF og NIFs organisasjonsledd skal det velges kandidater/representanter fra 
begge kjønn. 
 
Sammensetningen skal være forholdsmessig i forhold til kjønnsfordelingen i medlemsmassen, 
dog slik at det skal være minst to representanter fra hvert kjønn i styre, råd og utvalg mv. med 
mer enn 3 medlemmer. I styre, råd og utvalg mv. som består av 2 eller 3 medlemmer skal 
begge kjønn være representert. Varamedlemmer teller ikke med ved beregningen av 
kjønnsfordelingen. 
 
Idrettsstyret kan når det foreligger særlige forhold gjøre unntak fra denne bestemmelsen. 
 
 
§ 7 HEDERS- OG ÆRESBEVISNINGER 
 
Årsmøtet utnevner, etter forslag fra styret, medlemmer og andre som har gjort svært mye for å 
fremme seilsporten, til æresmedlemmer. 
 
Æresmedlemmer får dekket medlemsavgiften i foreningen. 
 
Styret tildeler Bodø Seilforenings Hederstegn til fortjente medlemmer og andre. 
 
 
§ 8 TILLITSVALGTES GODTGJØRELSE 
 
Tillitsvalgt kan motta refusjon for nødvendige, faktiske utgifter, som påføres vedkommende i 
utførelsen av vervet. Tillitsvalgt kan motta en rimelig godtgjøring for sitt arbeid. 
 
Foreningens styre avgjør eventuelle godtgjøringer og slik utbetalt godtgjøring skal fremgå av 
årsregnskapet og fremlegges for det ordinære årsmøtet. Utgifter til godtgjørelse og refusjon 
for faktiske utgifter skal fremgå av foreningens budsjett og regnskap 
 
 
§ 9 INHABILITET 

 
Tillitsvalgte, oppnevnte representanter og ansatte er inhabil til å tilrettelegge grunnlaget for en 
avgjørelse eller til å treffe avgjørelse: 
a) når vedkommende selv er part i saken 
b) når vedkommende er i slekt eller svogerskap med en part i oppstigende eller nedstigende 

linje eller i sidelinje så nær som søsken 
c) når vedkommende er gift med eller er forlovet eller samboer med en part 
d) når vedkommende er leder for eller har ledende stilling i eller er medlem av styret i et 

selskap som er part i saken 
 
Likeså er tillitsvalgte, oppnevnte representanter og ansatte inhabil når andre særegne forhold 
foreligger som er egnet til å svekke tilliten til vedkommendes upartiskhet, blant annet skal det 
legges vekt på om avgjørelsen i saken kan innebære særlig fordel, tap eller ulempe for 



vedkommende selv eller noen som vedkommende har nær personlig tilknytning til. Det skal 
også legges vekt på om inhabilitetsinnsigelse er reist av noen part. 
 
Inhabilitetsspørsmålet avgjøres av det aktuelle organ. 
 
Inhabilitetsreglene får ikke anvendelse dersom det er åpenbart at den tillitsvalgte eller ansattes 
tilknytning til saken eller partene ikke vil kunne påvirke vedkommendes standpunkt og at 
idrettslige interesser ikke tilsier at vedkommende bør vike sete. 
 
Er en overordnet inhabil, kan avgjørelse i saken heller ikke treffes av direkte underordnet i 
samme organisasjonsledd. 
 
Med part menes i denne bestemmelsen tillitsvalgte, oppnevnte representanter og ansatte som 
en avgjørelse retter seg mot eller som saken ellers direkte gjelder. 
 
 
§ 10 STRAFFESAKER 
 
For alle straffesaker gjelder NIFs lov kapittel 11 og 12 (NIFs straffebestemmelser). 
 
 
§ 11 ÅRSMØTE 
 
Foreningens høyeste myndighet er årsmøtet som avholdes hvert år innen utgangen av uke 6. 
 
Årsmøtet innkalles av styret med minst en måneds varsel ved kunngjøring på hjemmesiden til 
Bodø seilforening. Forslag som skal behandles på årsmøte må være styret i hende senest 3 
uker før årsmøtet. Fullstendig saksliste må være tilgjengelig for medlemmene senest 2 uker 
før årsmøte. 
 
Alle foreningens medlemmer har adgang til møtet. Årsmøtet kan invitere andre personer 
og/eller media til å være tilstede. 
 
Lovlig innkalt årsmøte er vedtaksført dersom det møter et antall medlemmer som minst 
tilsvarer antallet styremedlemmer. Dersom årsmøtet ikke er vedtaksført kan det innkalles til 
årsmøte på nytt uten krav om minimumsdeltakelse. Ingen har mer enn en stemme, og 
stemmegivning kan ikke skje ved fullmakt. 
 
På årsmøte kan det ikke behandles forslag om vedtektsendringer som ikke er oppført på 
sakslisten senest 2 uker før årsmøte. Andre saker kan behandles og avgjøres når 2/3 av de 
fremmøtte stemmeberettigede medlemmer krever det. Slik beslutning kan bare tas i 
forbindelse med vedtak om godkjenning av saksliste. 
 
 
§ 12 LEDELSE AV ÅRSMØTE 
 
Årsmøtet ledes av en valgt møteleder.  
 
 
 



§ 13 ÅRSMØTETS OPPGAVER 
 
 
1. Velge møteleder, referent og to til å underskrive protokollen/være tellekorps. 
2. Godkjenne de stemmeberettigede. 
3. Godkjenne innkalling og saksliste.  
4. Behandle foreningens årsmelding. 
5. Behandle foreningens regnskap i revidert stand. 
6. Behandle styrets årsmelding for neste aktivitetsår med aktivitetsplan. 
7. Behandle forslag fra styret og andre innkomne forslag. 
8. Fastsette kontingenten. 
9.  Behandle organisasjonsplan. 
10. Vedta foreningens budsjett 
11. Velge: 

a) Leder, hvert år 
b) Kasserer, hvert år 
c) To styremedlemmer, hvert år, for en varighet av to år, slik at styret består av til 

sammen fire styremedlemmer, i tillegg til leder og kasserer. 
d) Nestleder, hvert år, velges blant de 4 styremedlemmene. 
e) Tre vararepresentanter, hvert år 
f) To revisorer, hvert år 
g) Valgkomité med to medlemmer og et varamedlem, hvert år 
h) Representanter til ting og møter i de organisasjoner foreningen er tilsluttet. (Årsmøtet 

kan delegere til styret å utnevne foreningens representanter.) 
i) Øvrige valg i henhold til årsmøtevedtatt organisasjonsplan (Årsmøtet kan delegere til 

styret å peke ut øvrige komiteer.) 
 
Leder og kasserer velges enkeltvis. De øvrige medlemmer til styret velges samlet. Deretter 
velges nestleder. Varamedlemmene velges deretter samlet, Ved skriftlig valg avgjøres 

rekkefølgen i forhold til stemmetall. 

 
Valgene skjer etter bestemmelsene i NIFs lov § 2-11. 
 
Arbeidstaker innen et organisasjonsledd er ikke valgbar til verv i eget eller overordnede 
organisasjonsledd. En arbeidstaker i et allianseidrettslag eller lag organisert av 
allianseidrettslaget er ikke valgbar til verv i allianseidrettslag eller i lag organisert av samme 
allianseidrettslag. Tillitsvalgt som får relevant ansettelse i perioden plikter å fratre 
tillitsvervet. Idrettsstyret kan gi dispensasjon. 
 
Person som selv har samarbeidsavtale med organisasjonsledd, eller er styremedlem, ansatt i 
ledende stilling eller er aksjonær med vesentlig innflytelse i en juridisk person som 
organisasjonsleddet samarbeider med, er ikke valgbar til verv innen organisasjonsleddet. 
Begrensningen gjelder dog ikke for styremedlem oppnevnt av organisasjonsledd. Tillitsvalgt 
som får en slik samarbeidsavtale, styreverv, ansettelse eller eierandel i juridisk person, plikter 
å fratre tillitsvervet. Idrettsstyret kan gi dispensasjon. 



 
 
§ 14 STYRETS ÅRSBERETNING 
 
I styrets årsberetning skal det fremgå følgende i forbindelse med det avsluttede aktivitets år:  
 
Aktiviteter i styret, komiteer, utvalg etc, regnskap for aktivitetsåret, utbetalt godtgjøring til 
tillitsvalgte, antall medlemmer, måloppnåelse i forbindelse med etablerte målsetninger, 
evaluering av organiseringen av foreningen, kontakt med seilkretsen, seilforbundet, 
idrettskretsen og idrettsrådet. Fremheve medlemmer som har gjort en spesiell stor innsats for 
foreningen, samt annet. 
 
Og for neste aktivitets år:  
 
Forslag til vedtektsendringer, forslag til organisasjonsendringer, forslag til mål og strategi, 
forslag til budsjett, forslag til aktivitetsplan, samt annet. 
 
 
§ 15 STEMMEGIVNING PÅ ÅRSMØTE 
 
Med mindre annet er bestemt skal et vedtak, for å være gyldig, være truffet med alminnelig 
flertall av de avgitte stemmene.  
 
Valg foregår skriftlig hvis det foreligger mer enn ett forslag eller det fremmes krav om det. 
 
Hvis det skal være skriftlige valg, kan bare foreslåtte kandidater føres opp på 
stemmeseddelen. Stemmesedler som er blanke, eller som inneholder ikke foreslåtte 
kandidater, eller ikke inneholder det antall det skal stemmes over, teller ikke, og stemmene 
anses som ikke avgitt. 
 
Når et valg foregår enkeltvis og en kandidat ikke oppnår mer enn halvparten av de avgitte 
stemmer, foretas bundet omvalg mellom de to kandidater som har oppnådd flest stemmer. Er 
det ved omvalg stemmelikhet, avgjøres valget ved loddtrekning. 
 
Når det ved et valg skal velges flere ved en avstemming, må alle for å anses valgt ha mer enn 
halvparten av de avgitte stemmer. Dette gjelder ikke ved valg av vararepresentanter.  
 
Hvis ikke tilstrekkelig mange kandidater har oppnådd dette i første omgang, anses de valgt 
som har fått mer enn halvparten av stemmene. Det foretas så bundet omvalg mellom de øvrige 
kandidater, og etter denne avstemmingen anses de valgt som har fått flest stemmer. Er det 
stemmelikhet, avgjøres valget ved loddtrekning. 
 
For å være gyldig må valg være gjennomført i henhold til NIFs lov §§ 2-4 og 2-5. 
 
 
§ 16 EKSTRAORDINÆRE ÅRSMØTER 
 
Ekstraordinære årsmøter holdes når styret, årsmøtet eller overordnet idrettsmyndighet 
bestemmer det, eller etter skriftlig krav fra minst en tredjedel av de stemmeberettigede 
medlemmer. 



 
Ekstraordinært årsmøte innkalles med minst 14 dagers varsel og annonseres som innkalling til 
ordinært årsmøte. 
 
Ekstraordinært årsmøte i idrettslaget skal bare behandle de saker som er angitt i vedtaket eller 
i kravet om innkalling av årsmøtet. Saksliste og nødvendige saksdokumenter skal følge 
innkallingen. 
 
 
 
§ 17 STYRET 
 
Foreningen ledes av styret som er foreningens høyeste myndighet mellom årsmøtene. 
 
Styret består av 6 medlemmer og 3 varamedlemmer. 
 
Styret er vedtaksfør når et flertall av styrets medlemmer er tilstede. Vedtak fattes med flertall 
av de avgitte stemmene. Ved stemmelikhet teller styrelederens stemme dobbelt. 
 
Hvis et styremedlem går ut av styret før utløpet av valgperioden, et varamedlem inn som fullt 
styremedlem for tiden frem til neste årsmøte da eventuelt suppleringsvalg foretas. 
 
Styrets oppgaver: 
 
• Iverksette årsmøtets og overordnede idrettsmyndigheters vedtak og bestemmelser. 
 
• Oppnevne etter behov komiteer/ utvalg/ personer for spesielle oppgaver og utarbeide 

instruks for disse. 
 
• Administrere og føre nødvendig kontroll med foreningens økonomi i henhold til de for 

idretten til en hver tid gjeldende instrukser og bestemmelser. 
 
• Representere foreningen utad. 
 
• Styret skal holde møte når lederen bestemmer det eller et flertall av styremedlemmene 

forlanger det. 
 
• Styret fører protokoll over de saker som blir behandlet og vedtak som er gjort. 
 
• Styret forbereder alle saker som skal frem for årsmøte, og legger frem årsmelding og 

revidert regnskap. Det disponerer laget sine midler og bevilger penger til vanlige 
forretninger. Opptak av lån, samt store pengebevilgninger skal på forhånd vedtas av 
årsmøtet. Leder tilviser alle utbetalinger. Brev og dokumenter skal arkiveres. 

 
• Styret er ansvarlig for å utarbeide forslag til vedtektsendringer, revidere instruksverket, a 

jour holde organisasjonsplan, arrangere emnekvelder og medlemsmøter. Styret er 
ansvarlig for all inndrivning av medlemskontingenter samt utarbeidelse og utgivelse av 
aktivitetsplaner og terminlister. 

 



• Foreningens drifts år er fra 1. januar til 31. desember. Innen 15. januar hvert år skal 
foreningen sende Norges Seilforbund rapport på fastsatt skjema om forhold som er 
nødvendig for utforming av årsberetning og fastleggelse av kontingent i Norges 
Seilforbund. Hvis Seiltinget fastsetter kontingent, skal denne være innbetalt innen 1. mai 
hvert år. 

 
• Styret må sende saker som ønskes behandlet på kretsmøtet innen 1. februar. Kretsmøtet 

holdes i mars måned i de år det ikke avholdes Seilting. Ved kretsmøtet benyttes 
reiseutgiftsfordeling, utgiftene fordeles også på foreninger som ikke møter. 

 
 
§ 18 SAKSLISTE FOR STYREMØTER 
 
1.      Gjennomgang av referat fra forrige møte 
2.      Muntlig orientering fra komité ledere om pågående aktiviteter og komité arbeide 
3.      Saker fra styremedlemmene 
4.      Saker fra øvrige medlemmer 
5.      Nært forestående oppgaver 
6.      Justeringer terminliste 
7.      Eventuelt 
8.      Neste tid og sted for styremøte 
 
 
§ 19 KOMITEER/GRUPPER/AVDELINGER  
 
Foreningen skal ha valgkomité som velges på fritt grunnlag på årsmøtet i foreningen og har 
som oppdrag å legge frem innstilling på kandidater til alle øvrige tillitsverv som skal velges 
på årsmøtet. 
 
Foreningen kan organiseres med komiteer, avdelinger og/eller grupper. Disse kan ledes av 
oppnevnte tillitspersoner eller av valgte styrer. Dette vedtas i forbindelse med årlig 
behandling av idrettslagets organisasjonsplan, jf. § 13 pkt. 9.  
 
For avdelingers/gruppers økonomiske forpliktelser hefter hele foreningen, og 
avdelinger/grupper kan ikke inngå avtaler eller representere foreningen utad uten styrets 
godkjennelse. 
 
 
§ 20 KASSERER 
 
Kasserer skal føre foreningens regnskap i samsvar med Regnskaps- og revisjonsbestemmelser 
for alle organisasjonsledd tilsluttet NIF og Norsk Standard Kontoplan for alle 
organisasjonsledd tilsluttet NIF". 
 
 
§ 21 REVISOR 
 
Revisorene, som ikke er medlem av styret eller i slekt med eller økonomisk avhengig av 
kassereren, skal revidere foreningens regnskap i samsvar med NIFs "Revisjonsbestemmelser". 
 



 
§ 22 REGISTRERING 
 
Hver båteier må selv sørge for å få sin båt registrert i den klasseklubben båttypen hører 
hjemme, og ellers rette seg etter klasseklubben sine vedtekter og bestemmelser vedrørende 
båtens beskaffenhet og utrustning. 
 
Foreningen må arbeide for at Tur & Havseiler båter blir registrert med seilnummer fra NSF og 
derigjennom følge eventuelle forskrifter, gitt av NSF eller overordnet seilsportsmyndighet, 
vedrørende båtenes beskaffenhet og utrustning. 
 
Rekruttering og Informasjonskomiteen fører register over medlemmenes båter.  
 
 
§ 23 VEDTEKTSENDRING 
 
Endringer i disse vedtekter kan bare foretas på ordinært eller ekstraordinært årsmøte etter å ha 
vært oppført på sakslisten, og det kreves 2/3 flertall av de avgitte stemmer. 
 
Vedtektsendringene må godkjennes av Idrettsstyret, og trer ikke i kraft før de er godkjent. 
 
Idrettsstyret kan i forbindelse med godkjenning av underliggende organisasjonsledds lover, 
redigere disse slik at de ikke kommer i motstrid med bestemmelsene i NIFs lov. 
 
Lovendringer gjort av Idrettstinget, som har konsekvenser for foreningen, trer i kraft 
umiddelbart. 
 
Vedtektenes § 24 kan ikke endres. 
 
 
§ 24 OPPLØSNING AV FORENINGEN 
 
Oppløsning av foreningen kan bare behandles på ordinært årsmøte. Blir oppløsning vedtatt 
med minst 2/3 flertall, innkalles ekstraordinært årsmøte 3 måneder senere. For at oppløsning 
skal skje må vedtaket her gjentas med 2/3 flertall. 
 
Sammenslutning med andre lag anses ikke som oppløsning av foreningen. Vedtak om 
sammenslutning og nødvendige lovendringer i tilknytning til dette treffes i samsvar med 
bestemmelsene om lovendring, jfr. § 23 
 
I tilfelle oppløsning eller annet opphør av foreningen tilfaller foreningens eiendeler NIF eller 
formål godkjent av idrettskretsstyret. 
 
Ved oppløsning sendes lagets arkiv til idrettskretsen. 
 
Ved konkurs anses organisasjonsleddet som oppløst og mister således sitt medlemskap i NIF. 
Ved konkurs gjelder reglene i konkursloven og dekningsloven. 
 
 
 


