
Vedtekter for Sjøbadet Småbåthavn SA 

(Etter vedtak på årsmøte om omdanning fra BA x.03.2013) 

 1 Foretakets navn 

Foretakets navn er Sjøbadet Småbåthavn SA. Forretningskontor er i Levanger. 

 2 Foretakets selskapsrettslige grunnlag 

Foretaket er et selskap med vekslende kapital og vekslende medlemstall. Medlemmene er ikke 

ansvarlig for lagets forpliktelser, i det ansvaret er begrenset til andelene. 

 3 Virksomhet og formål 

Foretakets virksomhet er å tjene som et økonomisk samhandlingsorgan mellom medlemmene i 

den hensikt å drive marina for sjøsport og for småbåter for øvrig i Levanger samt enhver 

virksomhet som måtte stå i sammenheng og forbindelse hermed.. 

Foretakets virksomhet skal drives på non-profit basis, dog slik at det gjennom sin drift sørger 

for grunnkapitalens vedlikehold og utvikling. 

 4 Andelskapital og medlemstall 

Andelskapitalen er fordelt på andeler à kr. 100,-. Andeler i foretaket kan tegnes av enhver 

som er enig i og ønsker å bidra til å realisere foretakets virksomhet og som blir godkjent av 

foretakets styre. Styret kan ikke avvise en deltakers tegning av andel uten saklig grunn. 

Andelskapitalen gir ikke renteavkastning. Ved et medlems uttreden betales innbetalt 

andelskapital tilbake. Andelskapitalen kan utvides ved styrets beslutning. 

Det skal ikke betales medlemskontingent. 

Foretakets årsoverskudd skal tillegges egenkapitalen. 

Andelsinnskuddet må innbetales i sin helhet før andelsbevis utstedes og før vedkommende er 

berettiget til å bruke sin andel. Styret fastsetter størrelsen på andelsinnskuddet for hver 

båtplass som et medlem skal disponere. 

 5 Andelseiernes rettigheter og plikter 

Andelseiere har fortrinnsrett til leie av båtplass i foretakets havneanlegg. Enhver andelseier 

plikter å følge de vedtak som styret og årsmøtet måtte fatte, deriblant den til enhver tid 

gjeldende instruks for marinaen. 

 6 Andelenes rettslige stilling 

Andelene kan ikke belånes, pantsettes eller på annen måte beheftes. Overdragelse eller 

framleie av andel må godkjennes av styret. Inntekter av framleie tilfaller foretaket. Foretaket 

plikter å innløse andelen når styret nekter å godkjenne overdragelse av andel. Foretaket skal i 



så fall innløse andelen etter dens pålydende på overtakelsestidspunktet. Andelen kan først 

kreves utbetalt etter at den er solgt 

på nytt. Passive andeler kan, om styret finner det hensiktsmessig, utbetales etter 5 år. 

Andelshavere som ikke har båt i havna må likevel betale leie for plassen dersom 

vedkommende ønsker å beholde plassen. 

 7 Leie av båtplass 

Til dekning av Foretakets utgifter plikter den enkelte andelseier å betale en leieavgift for 

båtplass, fastsatt av årsmøtet hvert år. 

 8 Foretakets ledelse, sammensetning og oppgaver 

Foretakets styre skal bestå av 3-7 medlemmer og evt. varamedlemmer etter årsmøtets 

nærmere bestemmelse. Styremedlem trenger ikke å være andelseier, men styrets flertall skal 

velges blant andelseierne. 

Styrets medlemmer med evt. nødvendige varamedlemmer velges for to år om gangen. Blant 

styrets medlemmer velges styreleder hvert år av årsmøtet. Styremedlemmer kan ta gjenvalg. 

Ved stemmelikhet ved avstemminger i styret skal styrets leder ha dobbeltstemme. Halvparten 

av styremedlemmene velges det ene år, mens den andre halvpart velges året etter. 

Styrets oppgaver og ansvar bygger på de retningslinjer og formuleringer som finnes i Lov om 

samvirkeforetak kap 6 om foretakets ledelse. Dette innebærer at styret skal sørge for at 

foretakets egenkapital til enhver tid er forsvarlig ut fra risikoen ved og omfanget av 

virksomheten. Styret skal sørge for at det føres og avlegges regnskap etter regnskapslovens 

bestemmelser. 

Styret har spesielt ansvar for fordeling av plassene i havna, og har myndighet til å 

omdisponere plasser ut fra det som til enhver tid er mest hensiktsmessig med hensyn til 

plassutnyttelse, samt å redusere fare for skade på anlegg og båter 

Foretaket skal ikke ha daglig leder. 

 9 Foretakets signatur 

To av styrets medlemmer sammen, hvorav den ene skal være leder, representerer foretaket 

utad og tegner dets firma.. Styret kan meddele prokura. 

 10 Årsmøte 

Ordinært årsmøte holdes innen utgangen av april måned. Varsel om tidspunkt for årsmøtet  

sendes  med minimum 4 ukers varsel. 

Forslag til saker som ønskes behandlet på generalforsamlingen, må være styret i hende senest 

2 uker før møtet. Fullstendig sakliste, årsberetning  bekjentgjøres 1 uke før møtet. 

Ved forslag til endring av vedtektene skal forslaget til nye vedtekter i sin helhet gjengis i 

innkallingen . 



Årsmøtet ledes av styrets leder dersom ikke annen møteleder velges. 

På det ordinære årsmøtet, skal følgende saker behandles og avgjøres: 

1. Godkjenne styrets årsberetning og årsregnskap. 

2. Anvendelse av årsoverskudd eller dekning av underskudd i henhold til det fastsatte 

årsregnskap. Årsoverskudd skal tillegges egenkapitalen. 

3. Fastsettelse av godtgjørelse til styret. 

4. Valg av styrets medlemmer, herunder valg av leder, nestleder, kasserer, sekretær og 

styremedlemmer. 

5. Valg av revisor 

6. Valg av valgkomité på 3 medlemmer med personlige varamedlemmer. 

7. Andre saker som etter loven eller vedtekter hører inn under årsmøtet, og som er 

inntatt i innkallingen. 

På årsmøtet skal styret orientere om budsjett og planer for neste år. 

På årsmøtet har hvert medlem 1 – en – stemme. Medlem kan møte personlig eller ved 

fullmektig med skriftlig fullmakt. Ingen fullmektig kan representere mer enn 1 medlem. 

I årsmøtet fattes alle beslutninger med simpelt flertall, med mindre vedtektene eller 

samvirkeloven krever annet flertall (jfr § 11 og § 12) 

 11 Ekstraordinært årsmøte 

Ekstraordinært årsmøte holdes når styret finner det nødvendig, eller når medlemmer som 

representerer minst 10 % av medlemmene krever det. 

Innkalling til ekstraordinært årsmøte må skje med minst 2 ukers varsel. På ekstraordinært 

årsmøte kan kun behandles de saker som er nevnt i innkallingen. For øvrig gjelder de samme 

bestemmelsene som for ordinært årsmøte bestemt. 

 12 Vedtektsendring 

Til endring av disse vedtekter kreves tilslutning fra minst 2/3 av de avgitte stemmer, med 

mindre Samvirkeloven krever 4/5-deler (jfr § 54, 2.ledd). 

 13 Avvikling 

Ved avvikling av foretaket skal Samvirkelovens kap. 10 følges. Det skal velges et 

avviklingsstyre som besørger utarbeidet en avviklingsbalanse, og betaling av all gjeld. Etter 

at gjeld er dekket skal foretakets nettoformue deles slik: 

1. Tilbakebetaling av andelskapital til medlemmene 

2. Resterende beløp til ideelle formål i Levanger som viderefører foretakets virksomhet. 

 13 Samvirkeloven 

Forøvrig henvises til den til enhver tid gjeldende lov om samvirkeforetak. 


