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1. NAVN, GEOGRAFISK OMRÅDE OG TILKNYTNING 
 

Lagets navn er ÅFJORDSBÅTEN KYSTLAG. Laget har sitt hovedvirke i Åfjord kommune. 
Laget er tilknyttet Forbundet KYSTEN 

 
2. FORMÅL 
 

ÅFJORDSBÅTEN KYSTLAG skal fremme arbeidet for bevaring av båtbygger-
tradisjonene i Åfjord og allmenn bruk av kystkulturen i overenstemmelse med 
Forbundet KYSTENs formålsparagraf, vedtekter for øvrig og arbeidsplaner. 
Det skal særskilt legges vekt på bevaring og allmenn bruk av: 
 
- båtbyggertradisjonene knyttet til Åfjordsbåten 
- bruk av båten, bygninger, anlegg og kystmiljø for øvrig, som er særegne for 

distriktet. 
- håndverksmessige og andre tradisjoner innen næring, sjømannskap, livsform og 

lignende og skoler om aktuelle kulturvernoppgaver. 
- Fornuftig og forretningsmessig drift av Kuringvågen marina. 

 
3. MEDLEMSKAP 
Alle kan bli medlem i Åfjordsbåten Kystlag. 
Medlemskontingenten graderes i: 
- Hovedmedlem 

(inkl. medlemskap i Åfjordsbåten Kystlag, Trøndelag Kystlag og Forbundet Kysten) 
- Støttemedlem / familiemedlem 

(inkl. bare medlemskap i Åfjordsbåten Kystlag) 
- Foreninger, bedrifter, institusjoner og andre sammenslutninger 
 
Ett medlemskap gir en stemme. Stemmeberettige er de som har betalt kontingent 
innen årets utgang. Utmelding bør skje skriftlig. Ubetalt kontingent regnes som 
utmelding i første kvartal i etterfølgende år. 

 
4. ÅRSMØTET 
Årsmøtet er lagets høyeste myndighet. Årsmøte skal avvikles hvert år i løpet av mars 
måned med minst to ukers varsel.  
Legges frem på årsmøtet: 
 
- Styrets beretning og regnskap fra foregående år. 
- Forslag til budsjett og ny arbeidsplan og kontingent 
- Forslag til valg. 
 
Sendes ut pr. post / mail til medlemmene ved innkallingen. 
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Forslag til årsmøtesaker må være styret i hende minst en uke før årsmøtedato. 
Ved stemmelikhet og bare da har lederen dobbeltstemme. 
Benkeforslag kan behandles dersom 2/3 av årsmøtet vedtar det. Forslag om 
vedtektsendring/oppløsing kan ikke tas opp som benkeforslag. 
 
Årsmøtet er alltid beslutningsdyktig. Det skal behandle: 
- Godkjenning av innkalling 
- Valg av ordstyrer og referent 
- Styrets beretning og regnskap 
- Forslag til ny arbeidsplan og nytt budsjett 
- Kontingent 
- Innkomne forslag 
- Valg av nytt styre og valgkomite 
- Valg av revisor som ikke er styremedlem. 

 
5. EKSTRAORDINÆRT ÅRSMØTE 
Ekstraordinært årsmøte kan kalles inn når et flertall av styrets medlemmer eller 1/3 av 
lagets medlemme forlanger det. Ekstraordinært årsmøte kan kun behandle de saker 
som er årsak til innkalling. Innkalling skal skje skriftlig og med de samme frister som 
ordinært årsmøte. 
Ekstraordinært årsmøte skal holdes innen seks uker etter at det er krevd, dog slik at 
månedene juni, juli og august ikke regnes med. 

 
6. STYRET 
Etter forslag fra valgkomiteen skal årsmøtet velge: 
 
- 1 leder for 1 - ett – år. 
- 1 nestleder for 2 – to- år. 
- 3 styremedlemmer for 2 – to – år. 
 

- 2 varamedlemmer velges for 1 år. 
- 3 valgkomitemedlemmer 
 

Årsmøtet gir det nye styret fullmakt til å fordele styrets arbeidsoppgaver. Styret er 
beslutningsdyktig når 3 er tilstede, herunder leder eller nestleder. 
Styret følger de hovedlinjer som er trukket opp av årsmøtet for arbeidet, men opptrer 
ellers selvstendig for å fremme lagets målsetning. 
Styret kan utpeke arbeidsutvalg eller grupper til spesielle oppgaver, og kan også knytte 
til seg rådgivere på særskilte arbeidsområder 

 
7. ENDRING AV VEDTEKTENE 
Endring av vedtektene kan kun skje med 2/3 dels flertall på vanlig eller ekstraordinært 
årsmøte 

 
8. KOMERSIELL VIRKSOMHET 
Det er forbudt uten styrets samtykke å benytte lagets navn, kontakter eller virksomhet 
for øvrig i kommersiell sammenheng 
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9. OPPLØSNING 
Med 2/3 dels flertall i to påhverandre følgende år kan årsmøtet bestemme at laget skal 
oppløses. Lagets midler, arkiver m.v. skal da overdras til kulturkontoret inntil nytt lag 
kommer i virksomhet. 
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